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BIZNES ODPOWIEDZIALNY W POLSCE 3

P
rzed rokiem, gdy 
przygotowywa-
liśmy pierwszą 
edycję dodatku 
na temat odpo-
w i e d z i a l n e g o 

biznesu w Polsce, trwały 
jeszcze dyskusje o tym, jak 
powinno wyglądać przenie-
sienie do polskiego prawa 
unijnej dyrektywy dotyczą-
cej ujawniania danych nie-
finansowych. Dzisiaj już to 
wiemy. Mamy konkretne 
regulacje w znowelizowanej 
ustawie o rachunkowości 
oraz stosowne rozporzą-
dzenie ministra finansów. 
Teraz przedmiotem dysku-
sji stała się interpretacja 
nowych przepisów oraz ich 
potencjalny odbiór przez podlegające regu-
lacjom firmy. W przyszłym roku, wraz z pu-
blikacją raportów finansowych za 2017 r., 
będzie już można ocenić pierwsze efekty 
regulacji, które mają skłonić do większej 
przejrzystości firmy z największym wpły-
wem na otoczenie, czyli Jednostki Zaintere-
sowania Publicznego. 

Będzie to ważny test. Z jednej strony 
sprawdzi on, na ile poważnie do nowych 
obowiązków podchodzą firmy. Z drugiej 
strony będzie to również test, na ile poważnie 
odbiorcy, czyli interesariusze, potraktują ten 
zwiększony napływ niefinansowych danych 
z biznesu. Na pewno będzie to gratka dla 
organizacji pozarządowych i specjalistów 
zajmujących się społeczną odpowiedzialno-
ścią biznesu. Nie jest to jednak zbyt liczna 
grupa. 

Jeśli nowe regulacje faktycznie mają wpły-
nąć na zmiany w strategiach i działaniach 
firm, to z nowej okazji do zajrzenia na zaple-
cze biznesowej kuchni powinno skorzystać 
(chcieć skorzystać) szersze grono odbiorców. 
W tym inwestorzy, dziennikarze, analitycy 
giełdowi, pracownicy i kandydaci do pracy 
oraz pozostali konsumenci. I liczę, że z cza-
sem tak się stanie, nawet jeśli nie nastąpi to 
już w przyszłym roku.

Co prawda dotychczas niewielka część 
tego „szerszego grona” sięgała do dostępnego 
źródła poszerzonych informacji niefinanso-
wych, jakim były raporty społeczne dużych 
firm. Starannie wydane, niekiedy nawet w 
wersji audio, miały być wizytówką i dowodem 
społecznej odpowiedzialności przedsię-

biorstw. W praktyce 
traktowano je nierzad-
ko jako marketingową 
laurkę, którą część z 
nich była, bo firmy nie 
zawsze chciały poru-
szać tam trudniejsze dla 
siebie tematy. Teraz, 
według nowych wymo-
gów, ograniczanie się do 
opisu tego, jak odpo-
wiedzialnie wydajemy 
zarobione pieniądze, 
już nie wystarczy. Trze-
ba będzie powiedzieć, 
czy i jak odpowiedzial-
nie się je zarabia. 

Ujawniane przez fir-
my szersze dane niefi-
nansowe - porównywal-
ne w czasie i na tle 
branży – mogą napraw-

dę się stać kopalnią cennych informacji. 
Także dla samych spółek. Część z nich pewnie 
dopiero teraz uświadomi sobie, że można 
mieć i realizować jakąś politykę dotyczącą 
środowiska naturalnego, poszanowania praw 
człowieka czy zarządzania wiekiem, które – 
jak wynika z relacjonowanej dalej debaty – 
dla większości firm jest nieznanym zjawi-
skiem. Inne być może odkryją przy okazji 
prac nad nowymi sprawozdaniami czynniki 
ryzyka, których istnienia dotychczas nie 
podejrzewały. W rezultacie poszerzyć się 
może skład Respect Index, indeksu spółek 
odpowiedzialnych społecznie na warszaw-
skiej giełdzie, a inwestorzy częściej będą 
zwracać uwagę na sposób prowadzenia biz-
nesu. 

Może się też zmienić podejście do zawodu 
specjalisty ds. CSR, który w wielu firmach 
(jeśli jest) funkcjonuje zwykle w przestrzeni 
działów marketingu i PR. Teraz będzie musiał 
się zbliżyć do działów finansowych i zacząć 
mówić bardziej ich językiem. Zresztą z korzy-
ścią dla swojej pozycji oraz dla wizerunku 
CSR, który przestanie być traktowany jako 
pozycja w kosztach marketingowych. 

Wprawdzie słychać też obawy, że część JZP 
pójdzie po najmniejszej linii oporu i zamiast 
przydatnych danych dostarczy – w ramach 
zasady „stosuj lub wyjaśnij” – trochę ogólni-
ków z wymijającym tłumaczeniem się. Liczę 
jednak, że firmy choć trochę dbające o swój 
wizerunek nie będą chciały ryzykować i za-
dbają o wysoki standard swoich informacji. 
A pozostałe nie będą miały innego wyjścia, 
jak się do tego standardu dostosować.  ∑ 

Test dla firm
oraz interesariuszy

∑  Rzetelne raportowanie pozafinansowe wspiera 
wizerunek firmy >4

∑  Debata „Rz”: eksperci o korzyściach nowych 
regulacji >8

∑  Forum Darczyńców – badanie na temat 
organizacji obywatelskich   >11

∑ Nowe regulacje i co dalej? 
Poradnik, jak stworzyć dobry raport  >12

∑  17 celów ONZ, dzięki którym ludziom 
ma żyć się lepiej >14

∑  CSR–owiec – kim jest, co musi umieć >16

∑  Zarządzanie wiekiem – wyzwanie 
dla przedsiębiorstw >18

∑  Debata „Rz”: eksperci o podejściu firm 
do różnorodności pokoleniowej >20

∑  Karta Różnorodności – deklaracja 
otwartości >23

∑  Respect Index – nie tylko prestiż, 
ale i wymierne korzyści  >24

∑  Siemens – CSR to naturalne połączenie 
odpowiedzialnych działań z core biznesu >26

∑  Grupa Adamed – kondycja polskiej farmacji 
wpływa na rynek pracy >28

∑  Śnieżka – działania firmy powinny 
wywoływać dobre skojarzenia  >30

∑  Totalizator Sportowy – gra musi być 
bezpieczna i odpowiedzialna >32

∑  Żywiec Zdrój – najważniejsze są zdrowie, 
natura i integracja społeczna  >33

∑  Work Service – odpowiedzialny biznes 
koncentruje się na ludziach >34

∑  PKN ORLEN – konsekwentne realizowanie 
strategii >36

∑  Grupa Polpharma – dobre praktyki 
na każdym etapie >37

Redakcja: Anna Sochocka, anna.sochocka@rp.pl
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BIZNES ODPOWIEDZIALNY W POLSCE4

W iosna przyszłego roku 
będzie pierwszym 
sprawdzianem tego, jak 
działa w praktyce nowy 

unijny obowiązek, który na część 
dużych firm nałożyła Dyrektywa 
2014/95/UE w sprawie ujawniania 
informacji niefinansowych. Wtedy 
wraz ze sprawozdaniami finanso-
wymi za 2017 r., będą one musiały 
już przygotować poszerzoną wersję 
danych niefinansowych. W skali 
całej Unii Europejskiej nowe regu-
lacje mają objąć ok. 6 tys. dużych 
podmiotów, w tym ok. 300 firm w 
Polsce. 

Określa się je tajemniczo brzmią-
cym skrótem JZP, co oznacza Jed-
nostki Zainteresowania Publiczne-
go. Zgodnie ze znowelizowaną 
ustawą o rachunkowości, poprzez 
którą transponowano u nas więk-
szość wymogów dyrektywy, nowe 
regulacje obejmą największe JZP 
– o odpowiedniej skali biznesu, 
określonej przez wielkość zatrud-
nienia oraz przychodów lub akty-
wów (kryteria przynależności do 
tej grupy przedstawiamy w ramce 
obok).

Ważna różnorodność

Jak przypomina Aleksandra 
Stanek–Kowalczyk, ekspert w 
dziedzinie zrównoważonego roz-
woju i CSR w Deloitte, liczba firm, 
które zostaną objęte dodatkowy-
mi obowiązkami informacyjnymi 
związanymi z dyrektywą, będzie 
większa. To dlatego, że zgodnie z 
rozporządzeniem ministra finan-
sów poza podmiotami zobowiąza-
nymi do ujawniania rozszerzo-
nych informacji niefinansowych 
nowy obowiązek informacyjny 
będą miały wszystkie spółki gieł-
dowe zatrudniające ponad 250 
osób i spełniające jedno z dwóch 
kryteriów finansowych dotyczą-
cych sumy bilansowej i przycho-
dów netto. One będą musiały w 
ramach składanego oświadczenia 
o stosowaniu zasad ładu korpora-
cyjnego podać informacje doty-
czące polityki różnorodności w 
zarządach i radach nadzorczych 
pod względem wieku, płci lub 
wykształcenia i doświadczenia 
zawodowego. 

– W oświadczeniach, które spółki 
opublikują po raz pierwszy za 2017 
r., powinny się znaleźć informacje 
dotyczące celów tej polityki różno-
rodności, sposobu jej realizacji oraz 
skutków w danym okresie sprawoz-
dawczym. Przy czym obowiązuje tu 
zasada comply or explain – jeśli 
spółka nie ma żadnej polityki róż-
norodności, musi w oświadczeniu 
wyjaśnić powody tego braku – przy-
pomina ekspertka Deloitte.

W ocenie Ministerstwa Finansów 
do podawania informacji o stoso-
wanej polityce różnorodności bę-
dzie zobowiązanych ok. 150 dużych 
spółek giełdowych, przy czym 
część z nich znajdzie się też wśród 
dużych JZP.

317 raportów

Może się wydawać, że do wiosny 
2018 r. czasu jest sporo. Nie mają go 
jednak za wiele te firmy, które będą 
chciały poważnie podejść do no-
wych obowiązków, a dotychczas 
ograniczały do podania ogólnych 
informacji niefinansowych w rocz-
nym sprawozdaniu z działalności. 
A to one stanowią większość firm 
objętych nowymi regulacjami. Co 
prawda wśród uczestników ubie-
głorocznego rankingu najwięk-
szych przedsiębiorstw w Europie 
Środkowo–Wschodniej (CEE Top 
500), który opracowuje Deloitte, 
Polska ma najwięcej przedstawicie-
li w grupie spółek, które raportują 
dane niefinansowe – łącznie robi to 
co piąta z firm w rankingu, w tym 
30 z naszego kraju. Jak jednak 
przypomina Aleksandra Stanek–
Kowalczyk, pół roku temu część 
firm objętych dyrektywą jeszcze o 
tym nie wiedziała. 

Firma edukacyjno–doradcza 
CSRInfo ocenia w swojej analizie 
dotyczącej 10 lat raportowania 
niefinansowego w Polsce, że w la-
tach 2005–2016 około setki firm 
opublikowało raporty, które ujaw-
niały dane przynajmniej z dwóch 
obszarów niefinansowych, np. 
środowisko i BHP. Łącznie CSR Info 
zarejestrowało w tym czasie 317 
raportów, czyli mniej więcej tyle 
samo, ile powinno pojawić się w 
samym 2018 r. (nawet jeśli część 
firm ograniczy się do skróconej 
formy oświadczeń). 

Rzetelne raportowanie 
                               W skali całej Unii Europejskiej nowe regulacje             

banki zakłady 
ubezpieczeń

fundusze 
inwestycyjne

bankfundusze 
emerytalne

jednostki zamierzające ubiegać się lub ubiegające się o dopuszczenie do 
obrotu na  jednym z rynków regulowanych EOG

Podmioty podlegające nowym obowiązkom o rozszerzonym raportowaniu 
informacji niefinansowych

instytucje pieniądza elektronicznego 

suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego 
przekracza 85 mln zł lub przychody netto ze sprzedaży 

towarów i produktów za rok obrotowy przekraczają 
170 mln zł 

średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu 
na pełne etaty przekracza 500 osób oraz,

emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu

krajowe instytucje płatnicze

1. największe z dużych Jednostek Zainteresowania Publicznego, czyli:

emitenci

oraz: łączne dane jednostki dominującej oraz wszystkich jednostek 
zależnych każdego szczebla, w dwóch kolejnych latach obrotowych 

przekraczają:

które w kolejnych dwóch latach obrotowych (tj. w roku obrotowym 
za który sporządzają sprawozdanie finansowe oraz w roku 

poprzedzającym ten rok) przekroczą następujące wielkości:

1. po dokonaniu wyłączeń konsolidacyjnych – 85 mln zł w przypadku sumy 
aktywów bilansu na koniec roku obrotowego lub 170 mln zł - w przypadku 

przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy

2. Duże grupy kapitałowe– JZP będące jednostką 
dominującą dużej grupy, które przekraczają kryterium średniej liczby 500 

pracowników w przeliczeniu na pełne etaty w ujęciu skonsolidowany

2. przed dokonaniem wyłączeń konsolidacyjnych 

– 102 mln zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku 
obrotowego 

– lub 204 mln zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży 
towarów i produktów za rok obrotowy
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           mają objąć ok. 6 tys. dużych podmiotów, w tym ok. 300 firm w Polsce

wspiera wizerunek firm
DR MIROSŁAW KACHNIEWSKI
prezes zarządu, Stowarzyszenie 

Emitentów Giełdowych

Do bardzo wielu szczegól-
nych obowiązków, jakimi 
obciążone są spółki giełdo-
we, doszedł od początku 

bieżącego roku kolejny – raporto-
wanie danych niefinansowych. 
Wiążą się z tym problemy trojakiego 
rodzaju – kto powinien raportować, 
o czym i w jaki sposób. Pierwszy z 
nich jest najważniejszy i bardzo 
trudny do weryfikacji. Chodzi o to, 
że wprost do takiego raportowania 
zobowiązane zostaną spółki prze-
kraczające pewne kryteria warto-
ściowe. W przypadku spółek dużych 
sprawa jest prosta – wiedzą, że 
muszą raportować i część z nich od 
dawna to robi, pomimo braku obo-
wiązku. Dla spółek średnich sprawa 
jest bardziej skomplikowana, bo w 
pełni o tym, czy będą musiały rapor-
tować za rok 2017, dowiedzą się… na 
koniec roku. W tym sensie, że do 
raportowania zobowiązane są pod-
mioty, które przekraczały te kryteria 
wartościowe przez dwa kolejne lata. 
A zatem, jeśli jakaś spółka przekra-
czała te kryteria w 2016 r., a w tym 
nie wie, czy przekroczy, to nie wie, 
czy raportować. W jeszcze gorszej 
sytuacji są spółki małe, które wie-
dzą, że same nie spełniają i nie będą 

spełniać kryteriów raportowania, 
ale mogą zostać zmuszone do prze-
kazania danych na potrzeby sporzą-
dzania raportów przez większe 
podmioty. 

Sprawa jest o tyle skomplikowana, 
że emitenci też nie mają jasno wska-
zane, o czym mieliby informować. 
Sami muszą określić, które z danych 
o charakterze środowiskowym, 
społecznym są istotne dla ich intere-
sariuszy. Wprawdzie SEG opracowa-
ło narzędzie ułatwiające identyfika-
cję tego typu danych w oparciu o 
wielkość i branżę spółki, ale zdecy-
dowana większość firm te dane musi 
dopiero wygenerować. Trzeci pro-
blem natomiast dotyczy wyboru 
formy raportowania. Dla ułatwienia 
emitentów zainicjowaliśmy opraco-
wanie standardu informacji niefi-
nansowych, który będzie bardzo 
dobrym narzędziem do sporządza-
nia raportów przez te spółki, które w 
przeszłości nie publikowały rapor-
tów CSR. ∑

LILIANA ANAM
menedżer zarządzający firmy 

edukacyjno–doradczej CSRInfo 

W 2018 r. czeka nas rewo-
lucja w dostępie do 
informacji o dużych 
podmiotach. Na po-

czątku przyszłego roku powinno 
się ukazać tyle samo raportów 
niefinansowych, ile powstało w 
ciągu ostatnich 10 lat. Spowoduje 
to większy dostęp do informacji o 
działalności operacyjnej dużych 
podmiotów. Dzięki raportom nie-
finansowym łatwiej będzie podjąć 
decyzje dotyczące np. zatrudnie-
nia czy współpracy z daną firmą.

Wyzwaniem dla firm będzie 
wdrożenie nowego procesu rapor-
towania niefinansowego w organi-
zacji. Jednostki objęte obowiąz-
kiem posiadają wdrożony proces 
raportowania finansowego, dedy-
kowane mu systemy i pracowni-
ków. Natomiast w przypadku ra-
portowania niefinansowego dane 
gromadzone są w różnych punk-
tach organizacji, często brakuje 
systemów, które dane by groma-
dziły, pojawia się również pytanie, 
kto powinien się zajmować tym 
procesem raportowania. 

Dobrą wiadomością jest fakt, że 
obowiązek sporządzania oświad-
czenia nt. informacji niefinanso-

wych został wprowadzony w 
miękki sposób. Przedstawia on 
obszary, do jakich raportujący 
musi się odnieść, natomiast pozo-
stawia swobodę wyboru standar-
du sporządzania oświadczenia, a 
także formatu (jako część spra-
wozdania z działalności lub jako 
raport odrębny).  

Dlatego tak ważny jest wybór 
standardu raportowania, który 
pomoże raportującym ustalić, co 
jest istotne, i dodatkowo oferuje 
wskaźniki. Na ten moment naj-
popularniejszym na polskim 
rynku jest międzynarodowy 
standard Global Reporting Ini-
tiative (GRI) – dotychczas sko-
rzystało z niego prawie 80 proc. 
raportujących. Od zeszłego roku 
standard GRI jest dostępny 
bezpłatnie w języku polskim. W 
decyzji o wyborze standardu 
może pomóc bezpłatna publika-
cja „Raportowanie niefinansowe. 
Poradnik dla raportujących” 
dostępny na stronie MR. ∑
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Organizatorzy konkursu Raporty 
Społeczne – Forum Odpowiedzial-
nego Biznesu i Deloitte – szacują, że 
dotychczas ok. 90 firm podjęło pró-
bę publikacji raportu niefinansowe-
go, a ok. 40 z nich przygotowuje je co 
roku. Jednak w tej grupie są również 
firmy, które nie zostaną objęte nowy-
mi regulacjami. – Spośród blisko 
300, które zostały objęte dyrektywą, 
mniej niż 50 ujawnia dane niefinan-
sowe w sposób spełniający jej wyma-
gania – ocenia ekspertka Deloitte. To 
niespełna jedna szósta z JZP.

Dla pozostałych poszerzona 
publikacja danych niefinansowych 
będzie nowym doświadczeniem. 
Potwierdza to Stowarzyszenie 
Emitentów Giełdowych (SEG), 
które wspólnie z partnerami pro-
wadzi od 2012 roku projekt edu-
kacyjny „Analiza ESG spółek w 
Polsce”. W ramach tego projektu 
analitycy badają polskie spółki 
giełdowe pod kątem ujawniania 
danych niefinansowych. – Po 
podsumowaniu wyników V edycji 
projektu, które ogłosiliśmy w 
październiku 2016 r., okazało się, 
że polscy emitenci nie są jeszcze 
przygotowani do wypełnienia no-
wych wymogów. W obszarze da-
nych środowiskowych, tylko 20 
proc. spółek giełdowych raporto-
wało je zgodnie z nadchodzącymi 
wymaganiami – przypomina 
Magda Raczek–Kołodyńska, dy-
rektor zarządzająca Stowarzysze-
nia Emitentów Giełdowych. Jak 
dodaje, w obszarze danych spo-
łecznych i pracowniczych 78 proc. 
spółek nie ujawniało żadnych in-
formacji dotyczących polityki 
wynagrodzeń i godzin pracy. 42 
proc. spółek raportowało na zado-
walającym poziomie (wskazanie 
na istnienie polityki i systemu za-
rządzania) o sprawach związanych 
z BHP, a 13 proc. informowało o 
kwestiach związanych z wolnością 
zrzeszania się. – Jedynie w zakre-
sie ładu korporacyjnego aż 97 
proc. analizowanych spółek gieł-
dowych miało wyniki średnie, 
dobre i bardzo dobre, co może być 
wynikiem istnienia od lat DPSN 
(Dobrych Praktyk Spółek Notowa-
nych na GPW– przyp. red.) – oce-
nia dyrektor zarządzająca SEG.

Bez wygórowanych wymagań

Na szczęście dla firm polskie 
regulacje w tym zakresie nie są zbyt 
rygorystyczne. Mogą np. pominąć 
informacje, których ujawnienie 
mogłoby zaszkodzić ich biznesowi 
(choć muszą zaznaczyć, że to zro-
biły) i nie mają obowiązku podda-
wać oświadczeń lub sprawozdań 
niefinansowych weryfikacji biegłe-
go rewidenta. 

– Polska transpozycja dyrekty-
wy jest jedną z najbardziej przy-
jaznych biznesowi i aż 90 proc. 
regulacji pozostaje przy zapisach 
ustawy o rachunkowości – pod-
kreśla Marzena Strzelczak, dyrek-
torka generalna FOB. Jak zazna-
cza, polskie regulacje nie nakłada-

ją wygórowanych wymagań na 
firmy, wręcz minimalizują unijne 
wymogi. Nieporozumieniem jest 
powtarzana podczas niektórych 
dyskusji opinia, że podmioty ob-
jęte dyrektywą będą musiały 
przygotować rozbudowany raport 
społeczny. 

Zgodnie z zapisami ustawy mają 
bowiem wybór. – Mogą ograniczyć 
się do oświadczenia będącego 
częścią sprawozdania z działalności 
albo sporządzić wraz z nim odręb-
ne sprawozdanie na temat informa-
cji niefinansowych, które może 
mieć formę raportu – przypomina  

Liczba opublikowanych raportów niefinansowych

Liczba raportów biorących udział w konkursie raportów społecznych Deloitte 
i Forum Odpowiedzialnego Biznesu 
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Raportowanie w PKN 
ORLEN to z jednej strony 
efekt tego, że spółka za-
wsze doceniała wagę ko-

munikowania się z interesariusza-
mi, stawiała na otwartość w rela-
cjach, z drugiej – wpisanie się w 
światowe trendy. Raport nigdy 
nie był materiałem promocyjnym. 
Zawsze przedstawiamy rzetelny 
dokument, a jego wiarygodność 
potwierdza zewnętrzny audytor. 

Zgodnie z ideą odpowiedzial-
ności w raporcie warto mówić o 
różnych aspektach działania fir-
my. Publikowanie danych niefi-
nansowych potwierdza z pewno-
ścią transparentność we wszyst-
kich obszarach funkcjonowania 
oraz wpływa na kształtowanie 
relacji z otoczeniem. Oczekiwa-
nym efektem takiego postępowa-
nia jest zwiększenie wiarygodno-
ści i poziomu zaufania oraz 
wzmocnienie postrzegania kon-
cernu jako firmy odpowiedzial-
nej, prowadzącej otwarty dialog z 
interesariuszami. 

Raportowanie wiąże się oczy-
wiście z wieloma wyzwaniami. 
Corocznie aktualizujemy mapę 
interesariuszy PKN ORLEN, aby 
w publikacji uwzględnić kwestie 
najważniejsze dla tych grup, na 
które mamy największy wpływ i 
które z kolei wpływają na nasze 
funkcjonowanie. Niezbędne jest 
zidentyfikowanie istotnych 
aspektów raportowania oraz 
zapewnienie kompletności da-
nych. Kluczem do sukcesu jest 
właściwy dobór członków zespo-
łu raportującego oraz wykorzy-
stanie informacji zwrotnych, 
które otrzymujemy od czytelni-
ków naszych raportów.

Dzięki naszej konsekwencji w 
tym obszarze zostaliśmy wiele 
razy nagrodzeni. Ostatnio Giełda 
Papierów Wartościowych doceni-
ła użyteczność Raportu zintegro-
wanego 2015 dla inwestorów 
giełdowych, co jest szczególnie 
istotne z punktu widzenia obec-
ności spółki na rynku kapitało-
wym. Do PKN ORLEN trafiła także 
już dwukrotnie nagroda inter-
nautów, dwa wyróżnienia, nagro-
da główna w 2011 oraz nagroda 
dziennikarzy w 2012 r. ∑

RAFAŁ PASIEKA
dyrektor wykonawczy 

ds. marketingu w PKN ORLEN

Strzelczak. Zaznaczając, że nieza-
leżnie jednak od formy, powinny 
się tam znaleźć określone elemen-
ty, w tym opis modelu biznesowe-
go, opis polityk stosowanych przez 
jednostkę w pięciu kluczowych 
obszarach: w odniesieniu do za-
gadnień społecznych, pracowni-
czych, środowiska naturalnego, 
poszanowania praw człowieka, 
przeciwdziałania korupcji i łapow-
nictwu– oraz opis rezultatów sto-
sowania tych polityk. 

– Ważnym elementem oświad-
czenia lub sprawozdania będą 
kluczowe niefinansowe wskaźniki 
efektywności związane z działalno-
ścią firmy – dodaje szefowa FOB. 
Nie powinno to być problemem dla 
firm, które już mają doświadczenie 
w przygotowaniu i publikacji ra-
portów społecznych. Jednak nawet 
dla części z nich wyzwaniem może 
być wymagany teraz opis istotnych 
czynników ryzyka związanych z 
działalnością biznesową– w tym 
tych związanych z produktami lub 
relacjami z otoczeniem– oraz wy-
jaśnienie, jak sobie firma z nimi 
radzi. Jak przyznaje Marzena 
Strzelczak, w dobrowolnie publi-
kowanych raportach społecznych 
firmy nie zawsze wspominały o 
niewygodnych, często trudnych dla 
nich sprawach. 

Nie bali się ich poruszać laure-
aci konkursu Raporty Społeczne, 
który FOB od 10 lat organizuje 
wspólnie z firmą doradczą Deloit-
te. Dotychczas wystartowało w 
nim 91 firm i instytucji a łączna 
liczba zgłoszonych raportów sięga 
232. (część spółek regularnie pu-
blikuje i zgłasza w konkursie 
swoje raporty). 

Nie warto byle jak

Aleksandra Stanek–Kowalczyk 
przyznaje, że całe środowisko osób 
związanych z CSR zastanawia się 
nad jakością informacji niefinanso-
wych, które za rok pojawią się na 
rynku. – Ważne, by były to rzetelne 
oświadczenia i sprawozdania, 
wspierające zarządzanie tym ob-
szarem i umożliwiające porówny-
wanie wyników, co pomogłoby za-
chęcić do ich sporządzania kolejne 
firmy. Liczymy, że spółki dojdą do 
wniosku, że nie opłaca się raporto-
wać byle jak, a warto dobrze wybrać 
przydatne dla nich kluczowe 
wskaźniki efektywności – wyjaśnia 
ekspertka Deloitte. 

Wobec obaw o rzetelność da-
nych nie brakuje opinii, że poda-
wane przez JZP informacje niefi-
nansowe powinny podlegać wery-
fikacji ekspertów. – Raportowanie 
informacji niefinansowych powin-
no być weryfikowane, jeśli nie 

przez biegłego rewidenta, to przez 
niezależną zewnętrzną firmę, 
która potwierdzi jakość tych da-
nych – mówi Ewa Sowińska, za-
stępca prezesa Krajowej Rady 
Biegłych Rewidentów. Przypomi-
na, że sprawozdania finansowe 
dużych firm (a to one będą objęte 

nowymi obowiązkami) i tak pod-
legają badaniu przez biegłych. 

Zwraca też uwagę na pozornie 
prostą rolę biegłych rewidentów w 
przypadku danych niefinansowych 
– kontrola biegłego rewidenta do-
tyczyć będzie tylko tego, czy jed-
nostka raportuje lub podaje powo-
dy braku polityki w odniesieniu do 
jednego lub kilku zagadnień, nie 
dostarczy natomiast interesariu-
szom żadnego poziomu pewności 
co do jakości informacji ujawnio-
nych przez jednostkę.

– Nie będzie to jednak proste 
zadanie, gdyż biegły musi również 
sprawdzić, czy zawarte tam dane 
wpływają na dane finansowe i w 
jaki sposób. W rezultacie opinia 
biegłego może się skomplikować 
– wyjaśniała zastępca prezesa 
KRBR. I dodaje, że wywiązując się 
z nowego obowiązku, biegły posłu-
giwać się powinien Międzynarodo-
wym Standardem Badania 720 
„Odpowiedzialność biegłego rewi-
denta dotycząca innych informacji 
zamieszczonych w dokumentach 
zawierających zbadane sprawoz-
dania finansowe”. – Zgodnie ze 
standardem biegły będzie miał 
obowiązek zapoznania się z pre-
zentowanymi informacjami, rozwa-
żenia ich i podjęcia stosownych 
działań. W swoim raporcie zawrze 
stwierdzenie o braku nieprawidło-
wości lub − w przypadku wykrycia 
istotnego zniekształcenia, które 
wymaga korekty – opis wszystkich 
istotnych zniekształceń wykrytych 
w prezentowanych informacjach 
– wyjaśniła Ewa Sowińska.

Marzena Strzelczak liczy, że firmy 
objęte nowym obowiązkiem nie 
ograniczą się do zdawkowych 
oświadczeń, ale zdecydują się na 
bardziej rozbudowane sprawozda-
nia. – Będzie to w ich własnym inte-
resie, gdyż np. określenie kluczo-
wych niefinansowych wskaźników 
efektywności może otworzyć drogę 
do poprawy zarządzania oraz inno-
wacji – podkreśla dyrektorka gene-
ralna FOB. Według niej duże zainte-
resowanie firm, które chętnie 
uczestniczą w spotkaniach na temat 
rozszerzonego raportowania finan-
sowego, proszą o poradę, sugeruje, 
że spora grupa dużych JZP poważnie 
podejdzie do nowych obowiązków.

Jak przewiduje Aleksandra 
Stanek–Kowalczyk, w przyszłości 
wszystkie dane – zarówno finan-
sowe jak i niefinansowe będą łą-
czone w jednym zintegrowanym 
raporcie. Taki jest zresztą trend na 
świecie, gdzie coraz więcej firm 
decyduje się całościowo pokazać, 
w jaki sposób– poprzez kapitał 
finansowy, ludzki i inne – tworzą 
wartość w krótkiej, średniej i dłu-
giej perspektywie. 

 —Anita Błaszczak

23,4 proc.
największych firm 
Europy Środkowej 

(CE Top 500)  
zadeklarowało, że 

raportuje dane 
niefinansowe.

63 proc.
badanych menedżerów 

uważa, że dyrektywa 
wpłynie pozytywnie 

na wzrost jakości 
sprawozdawczości 

niefinansowej na ich 
rynku

Korzyści z raportowania 
danych niefinansowych
Według firm, które je raportują 
(w proc.)

Możliwość weryfikacji celów 
strategicznych przez kadrę zarządzającą 
w ujęciu długookresowym, wzrost 
jakości raportowanych danych

Wzrost kompetencji planowania 
i podejmowania decyzji 
biznesowych

Udoskonalenie procesów 
decyzyjnych

84
65 79

Źr
ód

ło
: D

el
oi

tte
 

20-03-IP-1-S-001-KO_v1.indd   7 13.03.2017   12:20



BIZNES ODPOWIEDZIALNY W POLSCE8

Obowiązkowa publikacja 
danych niefinansowych 
przez ok. 300 dużych firm 
w Polsce dla wielu z nich 

będzie stanowić spore wyzwanie, 
które jednak może też przynieść 
wiele korzyści, i to nie tylko wizerun-
kowych. O tych wyzwaniach i korzy-
ściach rozmawiali podczas debaty 
„Rzeczpospolitej” przedstawiciele 
administracji państwowej, organiza-
cji pozarządowych i biznesu.

Uczestnicy dyskusji zgodzili się, 
że nowe regulacje są przyjazne dla 
firm. – Już sama dyrektywa w spra-
wie ujawniania informacji niefinan-
sowych jest aktem prawnym bardzo 
przyjaznym dla jednostek. Wpraw-
dzie każde państwo członkowskie 
musiało ją implementować, ale po-
przez zawarte w dyrektywie opcje 
do wyboru można było stworzyć 
przepisy, które bardziej lub mniej 
restrykcyjnie podchodzą do zagad-
nień związanych z raportowaniem 
informacji niefinansowych i infor-
macji o polityce różnorodności – 
podkreślała Joanna Dadacz, dyrek-
tor Departamentu Rachunkowości 
i Rewizji Finansowej w Minister-
stwie Finansów, które było odpo-
wiedzialne za wdrożenie dyrektywy 
do polskiego prawa. 

Jak zaznaczała, prace legislacyjne 
poprzedzono konsultacjami spo-
łecznymi w formie ankiety skiero-
wanej m.in. do jednostek objętych 
regulacjami. Resort finansów sko-
rzystał też z zaleceń Ministerstwa 
Rozwoju, gdzie specjalny zespół 
pracował nad wytycznymi dla MF 
ws. implementacji dyrektywy do 
polskiego porządku prawnego. 

Zachęta 
do odpowiedzialności

Z wyliczeń Ministerstwa Finan-
sów wynika, że nowe regulacje 
obejmą na poziomie jednostkowym 
oraz skonsolidowanym ok. 300 
jednostek, natomiast raportowanie 
dotyczące polityki różnorodności 
będzie dotyczyło ok. 150 dużych 
spółek giełdowych. Joanna Dadacz 
zaznaczała, że wiele jednostek ob-
jętych nowymi obowiązkami już 
wcześniej dobrowolnie ujawniało 
informacje niefinansowe, zdając 
sobie sprawę, że ich raportowanie 

stanowi swoistą wizytówkę firm, 
ważną dla inwestorów. Dlatego też 
ministerstwo nie wprowadziło 
sztywnych przepisów dotyczących 
formy raportowania, a ponadto 
zgodnie z wymogami dyrektywy 
wprowadziło dowolność wyboru 
standardów raportowania. Wdroży-
ło też zasadę comply or explain, 
według której jeśli firma nie stosuje 
danej polityki, to musi wyjaśnić, 
dlaczego tak zdecydowała. 

– Wydaje nam się, że elastyczność 
w przepisach będzie sprzyjała 
temu, by odbiorcy podchodzili do 
nich w sposób odpowiedzialny 
– podkreślała Dadacz. 

Takiego podejścia oczekuje rów-
nież Ministerstwo Rozwoju. 
Jacqueline Kacprzak, koordynator 
Zespołu ds. CSR i Kontaktów z Inte-
resariuszami w Biurze Ministra Mi-
nisterstwa Rozwoju liczy, że niewie-
le firm skorzysta z możliwości, jaką 
daje zasada comply or explain. 
– Trudno sobie wyobrazić, aby duże 
jednostki, które są objęte ustawą, 
nie stosowały żadnych polityk w 
obszarze przeciwdziałania korupcji, 
poszanowania praw człowieka, 
kwestii środowiskowych, a w szcze-
gólności kwestii pracowniczych, 
tłumacząc, że nie jest to dla nich 
istotne – mówiła.

– Celem dyrektywy było zachęce-
nie firm do bardziej dojrzałych, 
odpowiedzialnych postaw i więk-
szej przejrzystości – podkreślała 
Irena Pichola, lider Sustainability 
Consulting Central Europe i partner 
w firmie Deloitte. Przyznała, że dla 
większości firm objętych nowymi 
regulacjami będzie to dodatkowy 
wysiłek, związany ze swego rodzaju 
rachunkiem sumienia. Wymogi za-
warte w dyrektywie narzucają bo-
wiem dodatkowy rygor, by w kwe-
stiach związanych z odpowiedzial-
nością społeczną dokonać rzetelnej 
oceny, czy firma faktycznie prowa-
dzi określone działania i czy ryzyka 
w tym zakresie są dobrze zarządza-
ne. 

Tym wymaganiom gotowa jest 
sprostać elita ok. 50 firm, które w 
sposób ciągły, z roku na rok, dobro-
wolnie podejmowały się wysiłku 
raportowania niefinansowego. – 
10–letnia historia konkursu na ra-
porty społeczne, przez który Delo-
itte wspólnie z Forum Odpowie-
dzialnego Biznesu stara się 

promować większą przejrzystość w 
biznesie, pokazuje, że mamy lide-
rów raportowania społecznego. Te 
firmy na pewno są lepiej przygoto-
wane do nowych regulacji – ocenia 
Pichola. Według niej wśród firm, 
które dotychczas nie przygotowy-
wały raportów społecznych, widać 
różne nastroje. Niektóre z nich, 
szczególnie duże organizacje, za-
mierzają rzetelnie wykorzystać 
nowe przepisy do tego, by uporząd-
kować pewne kwestie. Nie brak też 
jednak firm, które wpadają w pani-
kę. Te powinien więc uspokoić fakt, 
że są wskazówki, co i jak trzeba 
zrobić, by sprostać nowym obo-
wiązkom.

– Dyrektywa nie wprowadza 
obowiązku przygotowywania rapor-
tów społecznych, tylko ujawniania 
pewnych danych niefinansowych. 
Może być to oświadczenie w ramach 
sprawozdania z działalności – przy-
pominała Mirella Panek–Owsiańska, 
prezeska i ekspertka Forum Odpo-
wiedzialnego Biznesu.

Czas na przygotowanie

Zdaniem Ireny Picholi najlepiej 
już teraz rozpocząć prace, zaczyna-

jąc od określenia, czy i w jakich 
obszarach firma widzi swoje ryzyka 
i czy ma politykę działania dotyczą-
cą kwestii pracowniczych, środowi-
skowych, czy też relacji z kontrahen-
tami. – Jeśli firma zacznie się przy-
gotowywać do nowych przepisów 
dopiero w 2018 r., będzie za późno 
– zaznaczała Irena Pichola.

Wyzwaniem dla części firm 
może być duży wybór standardów 
raportowania niefinansowego. – 
Czekamy teraz na przygotowanie 
przez Komisję Europejską wytycz-
nych, które będą wskazywały, w 
jaki sposób firmy będą mogły ra-
portować informacje niefinanso-
we. Wytyczne nie będą jednak 
zobowiązujące i w rezultacie firmy 
będą mogły to robić w dowolny 
sposób – mówiła Jacqueline Kac-
przak. Przypominała, że zgodnie z 
definicją Komisji Europejskiej 
społeczny wymiar działalności 
biznesowej wiąże się przed 
wszystkim z wpływem, jaki dane 
przedsiębiorstwo wywiera na 
otoczenie. Ten wpływ może być 
bardzo różnorodny, w zależności 
od tego, jaką firma prowadzi dzia-
łalność. – Trudność w ujawnianiu 
danych niefinansowych polega też 
na tym, że nie ma jednego gotowe-

Wyzwanie dla niektórych, 
Debata „Rzeczpospolitej”:  Eksperci o nowych              

Fakt, że obowiązek ujawnia-
nia informacji niefinanso-
wych został wprowadzony 
przez nowelizację ustawy o 

rachunkowości, a nie nową ustawą 
o CSR, pokazuje, że mamy odpo-
wiedzialne podejście do prowa-
dzenia biznesu. Firma nie może 
powiedzieć, że robi raport finan-
sowy, w którym wszystko się zga-
dza, natomiast sprawy pracowni-
cze, środowiskowe to już inne, 
dodatkowe kwestie. To wszystko 
tworzy jedną całość. ∑

JACQUELINE KACPRZAK
koordynator Zespołu ds. CSR 

i Kontaktów z Interesariuszami w Biurze 
Ministra Ministerstwa Rozwoju 

N ie wprowadzamy nowego 
obowiązku dla 300 dużych 
firm. Ten obowiązek już 
był, a teraz tylko się roz-

szerzył. Artykuł 49 ustawy o ra-
chunkowości, który mówi o spra-
wozdaniu z działalności, istnieje 
nie od dziś. Od dawna był tam ele-
ment miniodpowiedzialności spo-
łecznej biznesu, gdyż jednostki 
zobowiązane do sporządzania 
sprawozdania z działalności musia-
ły w nim również podawać pewne 
wskaźniki niefinansowe. ∑

JOANNA DADACZ
dyrektor Departamentu Rachunkowości 

i Rewizji Finansowej w Ministerstwie 
Finansów 
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           regulacjach w sprawie ujawniania informacji niefinansowych

go schematu, jak to robić. Dopiero 
w praktyce będziemy oceniać, jak 
firmy będą je raportowały – przy-
znała Jacqueline Kacprzak. 

Zdaniem Ireny Picholi inspiracją 
mogą być dobre praktyki firm–lau-
reatów konkursu na raporty spo-
łeczne. 85 proc. z nich stosowało 
wytyczne standardu GRI (Global 
Reporting Initiative), które są naj-
bardziej powszechne na świecie i co 
więcej, zostały już przetłumaczone 
na polski. – Stanowią doskonałą 
bazę i podpowiedź do tego, w jaki 
sposób przygotować się do rapor-
towania i jakimi wskaźnikami tam 
się posłużyć – mówiła ekspertka 
Deloitte. Zaznaczała, że dzięki temu 
informacje firm będą bardziej po-
równywalne, a więc i bardziej 
przydatne dla interesariuszy. – Do-
póki dane niefinansowe nie będą 
porównywalne, nie wniosą warto-
ściowego wkładu w decyzje związa-
ne z realną oceną ryzyka zaangażo-
wania w dane przedsiębiorstwo czy 
to jako pracownik, czy to jako inwe-
stor, czy też jako kontrahent – pod-
kreślała Pichola. 

Barbara Tęcza, kierownik projek-
tu w Dziale Sponsoringu Społeczne-
go i CSR w PKN ORLEN zwracała 
jednak uwagę, że trudno tu będzie 

uzyskać takie wskaźniki jak w przy-
padku sprawozdań finansowych. 
Przestrzegała też, aby nie oczekiwać 
za wiele od firm, które dopiero za-
czną raportowanie niefinansowe.

– Ten proces wymaga czasu, nie 
może przebiegać za szybko – mówi-
ła przedstawicielka PKN Orlen, 
który w 2009 r. wprowadził system 
raportowania GRI. Pozwoliło to nie 
tylko uporządkować pewne kwestie, 
ale i przekonać się, że firma stosuje 
już część określonych w GRI wskaź-
ników. Ewa Sowińska, zastępca 
prezesa Krajowej Rady Biegłych 
Rewidentów zgodziła się, że tempo 
prac nad raportowaniem niefinan-
sowym nie może być zbyt szybkie. A 
to oznacza, że trzeba już teraz zacząć 
przygotowania. – Jako biegli rewi-
denci powtarzamy często, że poraż-
ka w przygotowaniach jest przygo-
towaniem do porażki – mówiła.

Kopalnia wiedzy o firmie

Mirella Panek–Owsiańska zazna-
czała, że trzeba przede wszystkim 
podkreślać korzyści, jakie raporto-
wanie niefinansowe może przy-
nieść firmom i ich otoczeniu. – Czy-
tam raporty społeczne od 10 lat i 

mogę powiedzieć, że ze sprawoz-
dania finansowego nie dowiemy się 
np., czy w firmie jest ryzyko strajku 
generalnego, czy jest ryzyko prote-
stu ekologów w nowej inwestycji, 
jakie są relacje ze związkami zawo-
dowymi – mówiła prezeska FOB, 
dodając, że te informacje można 
znaleźć w dobrych raportach spo-
łecznych nagradzanych w konkur-
sie. Podkreślała, że dane niefinan-
sowe – jeśli umiemy je czytać – są 
kopalnią wiedzy o firmie, której nie 
znajdzie się w tabelach pokazują-
cych twarde wyniki finansowe. To 
cenna wiedza dla konsumentów, 
klientów, ale przede wszystkim dla 
samej firmy, która dzięki nim może 
zobaczyć, w jakich obszarach 
trzeba coś zrobić, by poprawić za-
rządzanie. To raportowanie ma 
służyć lepszemu zarządzaniu fir-
mą, zwiększaniu jej wartości – 
przypominała szefowa FOB. 

– Minęły czasy, gdy mówiliśmy, 
jak hojni jesteśmy w dzieleniu się 
wypracowanym zyskiem. Rynek 
oczekuje dzisiaj informacji o tym, 
jak prowadzony jest biznes. Wartość 
firmy jest ważniejsza niż zysk. Widać 
to w transakcjach kupna–sprzedaży 
przedsiębiorstw, gdzie bardzo czę-
sto wartość wynikająca ze sprawoz-

dania finansowego stanowi niewiel-
ką część wyceny firmy, o której na-
wet w 80 proc. decydują kwestie 
niefinansowe – mówiła Ewa Sowiń-
ska. Jak zaznaczała, kwestia danych 
niefinansowych już na co dzień 
pojawia się też w pracy biegłych – w 
badaniu finansowych sprawozdań 
firmy niekiedy ważniejsze są części 
opisowe sprawozdania z działalno-
ści, które mają istotny wpływ na 
kontynuowanie działalności firmy. 

Jak podkreśliła Jacqueline Kac-
przak, od pewnego czasu w Europie 
i na świecie zmieniło się podejście 
do prowadzenia działalności bizne-
sowej. – Nie chodzi więc tylko o to, 
że firmy muszą spełniać wymogi 
dotyczące raportowania pewnych 
kwestii, ale też o to, by biznes pro-
wadzić odpowiedzialnie. Także po 
to, by móc konkurować na global-
nych rynkach. CSR nie jest już 
kwestią filantropii, sponsoringu, ale 
nową filozofią prowadzenia biznesu 
– mówiła przedstawicielka Minister-
stwa Rozwoju.

Jak przypomniała Irena Pichola, 
wiele firm, które dobrowolnie 
opracowywały i ujawniały dane 
niefinansowe, jest dostawcami 
globalnych koncernów, które wy-
magają takich działań. Oznacza to, 

korzyści dla wszystkich
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że chociaż nowe regulacje dotyczą 
niewielkiej grupy podmiotów, 
mogą mieć większy wpływ na go-
spodarkę. Duże firmy będą bowiem 
skłaniać do działania swoich do-
stawców.

Dlatego też, chociaż w skali Unii 
Europejskiej dyrektywa obejmuje 
ok. 6 tys. podmiotów, to poprzez 
łańcuch dostaw jej wpływ będzie 
dużo większy – przewiduje Jacqu-
eline Kacprzak. Stwierdziła, że jest 
to ważna kwestia dla administracji 
państwowej, gdyż poddostawcami 
dużych spółek są często firmy z 
sektora MŚP. W rezultacie ich też 
mogą dotyczyć nowe przepisy. 
Dlatego Ministerstwo Rozwoju 
prowadzi wiele działań mających 
wesprzeć te firmy, które nawet nie 
zawsze zdają sobie sprawę z tego, 
że stosują praktyki CSR w relacjach 
z otoczeniem…

Oko finansisty i pytania firm

Kamil Pluska–Dąbrowski, pre-
zes Federacji Konsumentów, 
wspominał, że jeszcze przed 10 
laty często słyszał od przedstawi-
cieli biznesu, że najważniejszy jest 
wynik finansowy, z którego rozli-
czają ich akcjonariusze. Cała 
reszta była nieistotna. Teraz widać, 
że rynek zmienił się i dojrzał. 
Zmienili się też konsumenci. – 
Wchodzimy w erę konsumenta 2.0, 
co jest zupełnie nową jakością. 
Konsumenci nie są już tylko bier-
nymi odbiorcami bez wpływu na 
treść. Są coraz bardziej wymaga-
jący i nawet jeśli nie przeczytają 
raportów niefinansowych firm, to 
mogą być zainteresowani pewny-
mi elementami, które tam wystę-
pują – zaznaczał Pluska–Dąbrow-
ski. Według niego dzięki nowym 
regulacjom wiele firm uświadomi 
sobie, że ma określone polityki, 
procedury, a tylko muszą sobie 
pewne kwestie usystematyzować. 

Ewa Sowińska podkreślała, że 
skoro nowe regulacje wymagają 
szerszego spojrzenia na przekazy-
wanie danych niefinansowych, to z 
działami PR czy komunikacji powin-
ny już zacząć współpracować działy 
finansowe. Bez ich udziału raporto-
wanie nie będzie spójne z podej-
ściem finansowym. Tę potrzebę 
współpracy potwierdza Barbara 
Tęcza – w Orlenie dział finansowy 
od kilku lat bierze udział w pracach 
nad raportami spółki. 

Rosnąca liczba pytań napływa-
jących do MF pokazuje, że firmy 
chcą się przygotować do nowych 
regulacji. Jak przyznała Joanna 
Dadacz, najczęściej firmy chcą 
potwierdzić, czy są objęte obo-
wiązkiem raportowania niefinan-
sowego. Dyrektor przypominała, 

że na poziomie jednostkowym 
obejmuje on firmy, które zatrud-
niają ponad 500 osób oraz spełnia-
ją jeden z dwóch warunków – mają 
ponad 85 mln zł sumy bilansowej 
albo ponad 170 mln zł przychodów 
netto. Z kolei obowiązek raporto-
wania polityki różnorodności 
określony w rozporządzeniu mini-
stra finansów dotyczy firm, które 
spełniają którekolwiek dwa z 
trzech warunków. To oznacza, że 
jeśli nawet nie zatrudniają 250 
osób, a spełniają kryteria przycho-
dowe i bilansowe, to rozporządze-
nie ich dotyczy.

– Firmy powinny pamiętać, że 
raportowanie jest ich wizytówką. 
Ten obowiązek jest więc dla dobra 
firmy, by mogła jak najlepiej wyko-
nywać swoją działalność – podkre-
ślała Joanna Dadacz, przypomina-
jąc, że już wcześniej w ustawie o 
rachunkowości był art. 49 dotyczący 
podawania pewnych wskaźników 
niefinansowych w sprawozdaniu z 
działalności.

Zdaniem Ewy Sowińskiej pew-
nym wyzwaniem są terminy: 
oświadczenia i sprawozdania niefi-
nansowe muszą być gotowe wraz z 
raportem finansowym, tak by bada-
jący go biegły mógł potwierdzić sam 
fakt sporządzenia. 

Co prawda jeśli spółka zdecyduje 
się opublikować dane niefinansowe 
w osobnym raporcie, nie musi tego 
robić od razu – o ile w sprawozdaniu 
z działalności zawrze na ten temat 
odpowiednią informację, a raport 
opublikuje na swojej stronie inter-
netowej w ciągu sześciu miesięcy – 
mówiła Joanna Dadacz. 

Jak jednak podkreśliła Ewa So-
wińska, jeśli biegły rewident ma 

poświadczyć fakt spełnienia obo-
wiązku, to już w momencie wyda-
wania opinii musi zobaczyć raport 
– nawet jeśli nie będzie to ostatecz-
na forma graficzna. – Jeśli ktoś 
napisze w sprawozdaniu, że robi 
oddzielny raport, a nie udostępni 
go biegłemu rewidentowi, to w 
opinii znajdzie się informacja, że 
tego dokumentu nie ma. Oznacza 
to, że firma musi sporządzić raport 
do momentu badania sprawozda-
nia finansowego, przed wydaniem 
opinii biegłego, a ujawnić go wów-
czas, gdy przekazuje do KRS 
komplet dokumentów. Albo w 
ciągu sześciu miesięcy – jeśli przy-

gotowuje oddzielny raport – wyja-
śniała wiceszefowa KRBR.

– Sporządzenie i ujawnienie ta-
kiego raportu to dwa różne momen-
ty – potwierdziła Joanna Dadacz. 
Dodała, że Ministerstwo Finansów 
umieściło na swojej stronie interne-
towej prezentację, która podsumo-
wuje najważniejsze zmiany oraz 
bazę najczęściej zadawanych pytań. 
– Ta lista będzie stale uzupełniana 
w miarę napływu kolejnych pytań, 
a do strony MF będzie też przekie-
rowanie ze stron internetowych 
Ministerstwa Rozwoju, FOB i KIBR 
– zaznaczała dyrektor Dadacz. 

 —Anita Błaszczak

Apelowałbym do spółek, 
które są na granicy 500 
pracowników, by dały ja-
sny sygnał, że zamierzają 

się rozwijać i w kolejnym roku 
będą już objęte obowiązkiem 
ujawniania danych niefinanso-
wych. Niezależnie od tego, czy fir-
ma zatrudnia 470 czy 510 osób, jest 
duża i ma wpływ na otoczenie, 
zwłaszcza w lokalnych społeczno-
ściach, gdzie jest często integrato-
rem życia społecznego, kulturalne-
go i sportowego. ∑

KAMIL PLUSKA–DĄBROWSKI
prezes Federacji 
Konsumentów 

Patrząc na 10 lat historii ra-
portowania społecznego, 
nowe regulacje mogą być 
punktem przełomowym 

pod względem większego zaintere-
sowania i lepszego zrozumienia 
wagi tematu. Bardzo ważne może 
być włączenie działów i dyrekto-
rów finansowych w prace nad ra-
portowaniem. Dyrektorzy finanso-
wi są często pierwszą linią komuni-
kacji z inwestorami i analitykami, 
więc ich udział zwiększy znaczenie 
raportowania finansowego. ∑

IRENA PICHOLA
lider Sustainability Consulting Central 

Europe i partner w firmie Deloitte

Raport społeczny jest formą 
dialogu z konsumentem, 
klientem oraz z pracownika-
mi. To ogromne przedsię-

wzięcie, które angażuje wiele osób, 
więc musi mieć sens z punktu widze-
nia wszystkich uczestników procesu. 
W ostatnich latach przybywa związa-
nych z raportem zapytań od interesa-
riuszy, w tym potencjalnych inwesto-
rów, a notowania giełdowe Respect 
Index pokazują atrakcyjność spółek, 
które działają odpowiedzialnie. ∑

BARBARA TĘCZA
kierownik projektu 

w Dziale Sponsoringu Społecznego i CSR 
w PKN ORLEN 

Dane niefinansowe – jeśli 
umiemy je czytać – są ko-
palnią wiedzy o firmie, 
której nie znajdziemy w 

tabelach pokazujących wyniki fi-
nansowe. To cenna wiedza dla kon-
sumentów, klientów, ale przede 
wszystkim dla samej firmy, która 
dzięki nim może zobaczyć, w jakich 
obszarach trzeba coś zrobić, by po-
prawić zarządzanie. Raportowanie 
niefinansowe ma służyć lepszemu 
zarządzaniu firmą, zwiększaniu jej 
wartości. ∑

MIRELLA PANEK–OWSIAŃSKA 
prezeska i ekspertka Forum 
Odpowiedzialnego Biznesu 

M inęły czasy, gdy mówili-
śmy, jak hojni jesteśmy w 
dzieleniu się wypraco-
wanym zyskiem. Rynek 

oczekuje dzisiaj informacji o tym, 
jak prowadzony jest biznes. War-
tość firmy jest ważniejsza niż zysk, 
co widać w transakcjach kupna–
sprzedaży firm. Bardzo często 
wartość wynikająca ze sprawozda-
nia finansowego stanowi niewielką 
część wyceny firmy, o której nawet 
w 80 proc. decydują kwestie niefi-
nansowe. ∑

EWA SOWIŃSKA
zastępca prezesa Krajowej 
Rady Biegłych Rewidentów 

20-03-IP-1-S-001-KO_v1.indd   10 13.03.2017   12:20



BIZNES ODPOWIEDZIALNY W POLSCE 11

Badania Stowarzyszenia 
Klon/Jawor pokazują, że 
efekty aktywności organi-
zacji pozarządowych do-

strzega na co dzień mniej niż poło-
wa Polek i Polaków, a aż 28 proc. w 
ogóle ich nie widzi, przez co nie 
angażują się w pomoc. Tymczasem 
organizacje rzadko zajmują się 
oceną własnych działań czy analizą 
ich efektów – robi to mniej niż 
jedna dziesiąta.

Z najnowszego badania Forum 
Darczyńców przeprowadzonego w 
2016 r. wśród lokalnych społeczno-
ści (w gminach Białystok, Jarocin i 
Chełmża) wynika, że zdecydowana 
większość badanych zna co naj-
mniej kilka organizacji obywatel-
skich, głównie interesują się tymi, 
które działają w ich zasięgu. O ich 
funkcjonowaniu, pracach zwykle 
dowiadują się bezpośrednio od 
pracowników, członków lub wo-
lontariuszy, a także z internetu 
(strony organizacji, fora, portale 
społecznościowe), z radia, telewizji 
czy gazet. Rzadziej sięgają po 
broszury czy ulotki organizacji. 
Społeczeństwo najbardziej intere-
suje się tym, po co organizacja 

działa, co robi i oraz jaki wpływ 
mają jej działania na jej podopiecz-
nych, lokalną społeczność i na 
otoczenie. Co ciekawe, badanie 
pokazuje, że mieszkańcom bar-
dziej zależy na informacjach o 
konkretnych faktach niż na subiek-
tywnych opiniach odbiorców 
działań organizacji. Za mniej waż-
ne respondenci uznają informacje 
dotyczące formalnej strony dzia-
łalności organizacji (statut, wyciąg 
z rejestru, bilans, rachunek wyni-
ków). Potwierdzają to opinie doty-
czące tego, co wpływa na zaufanie 
do organizacji obywatelskich, 
wśród których najczęściej wskazy-
wane były konkretne efekty dzia-
łalności, a skuteczność w pozyski-
waniu pieniędzy czy to, kto kieruje 
organizacją środków, wymieniane 
były marginalnie. 

Jeśli ufają, pomagają 

Badani wydają się mieć w więk-
szości zaufanie do organizacji 
obywatelskich. Jest to zgodne z 
dotychczasowymi trendami, wg 
których organizacje pozarządowe 
są instytucjami cieszącymi się naj-

większym zaufaniem Polaków. 
Mieszkańcy wskazali, że to zaufanie 
budują głównie poprzez efekty 
swojej działalności, ale duże zna-
czenie dla społeczeństwa ma także 
przejrzystość i rzetelność prowa-
dzonych przez organizacje działań 
– czytamy w raporcie z badania 
Forum Darczyńców. Z danych wy-
nika, że ponad dwie trzecie bada-
nych angażuje się w działalność 
organizacji obywatelskich, co aku-
rat nie odbiega od zaangażowania 
przeciętnego Polaka. W sondażu 
ogólnopolskim przeprowadzonym 
przez CBOS w marcu 2016 r. 64 
proc. badanych zadeklarowało, że 
w 2015 r. co najmniej raz wsparło 
finansowo cele dobroczynne. 
Wśród osób badanych aż 43 proc. 
było w ostatnich 6 miesiącach wo-
lontariuszami w organizacjach 
obywatelskich. Zapytani o motywa-
cję, najczęściej wskazywali chęć 
niesienia pomocy innym. Z kolei ci, 
którzy nie angażują się w pomoc, 
tłumaczą to brakiem wolnego cza-
su, doświadczeń oraz wiedzy, w jaki 
sposób można to robić. Organizacje 
powinny zatem regularnie infor-
mować, jak konkretnie mieszkańcy 
lokalnych społeczności mogą włą-
czyć się w ich działania lub wes-
przeć je finansowo i jakie korzyści 
odniesie z tego społeczność.

Liczą się dobre relacje

Informacje o działalności orga-
nizacji obywatelskich powinny 
regularnie docierać do mieszkań-
ców i dawać szanse odbiorcom na 
wzięcie udziału w przedsięwzię-
ciach w nich opisanych. Organiza-
cje, oprócz większej aktywności 
informacyjnej, wykorzystującej 
różne sposoby docierania do 
mieszkańców, powinny postawić 
także na utrzymywanie bezpo-
średnich kontaktów z mieszkańca-
mi, na przykład poprzez cykliczne 
spotkania, które powinny być 
wykorzystywane przez organiza-
cje nie tylko do informowania o 
swojej działalności, ale również do 
poznania potrzeb i opinii miesz-
kańców.  —a.u.

Gdy widać efekty, 
pojawiają się darczyńcy

Forum Darczyńców Badanie na temat organizacji obywatelskich

Badanie zrealizowane przez 
Forum Darczyńców wska-
zuje, że spośród różnych 
informacji, którymi organi-

zacje dzielą się z otoczeniem, wie-
dza o efektach ich działań jest naj-
ważniejsza. Świadomość zmian 
dokonanych przez daną organiza-
cję zasadniczo wpływa na to, czy 
ludzie jej zaufają. A z kolei zaufanie 
jest niezbędne do zaangażowania 
się jako darczyńca, podatnik prze-
kazujący 1 proc. podatku lub wo-
lontariusz. Mierzenie wpływu spo-
łecznego to trudny i ważny temat, 
nad którym pracują obecnie orga-
nizacje pozarządowe na całym 
świecie. Forum Darczyńców, jako 
zrzeszenie organizacji przekazują-
cych wsparcie i dbających o wyso-
kie standardy działań, jest w trakcie 
tworzenia ze swoimi członkami 
norm dotyczących ewaluacji dzia-
łań i mierzenia wpływu społeczne-
go. Rezultaty tej pracy będą upo-
wszechniane wśród polskich orga-
nizacji. Warto podkreślić, że 
informacja o efektach nie może być 
życzeniowym opisem. Musi być 
poparta rzetelną ewaluacją – oceną, 
czy prowadzone działania mają 
sens i jakie zmiany powodują. Po-
trzebny jest do tego przemyślany 
pomiar efektów i refleksja nad wy-
nikami. Pozwoli to na kompleksową 
ocenę wpływu danej organizacji na 
rzeczywistość, a przynajmniej na 
ten obszar, którym się zajmuje. I 
właśnie informacja o oddziaływa-
niu jest świetnym argumentem 
przemawiającym do potencjalnych 
darczyńców czy partnerów. Dzięki 
niej wykazujemy, że warto wspierać 
daną organizację, ale też budujemy 
zaufanie do III sektora w Polsce. ∑

EWA KRUPA
przewodnicząca zarządu 

Forum Darczyńców w Polsce, 
prezes Fundacji Orange

Jakie informacje o efektach działań organizacji 
są dla ciebie najważniejsze? 
(liczba wskazań, możliwość wyboru maksymalnie trzech odpowiedzi) 
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BIZNES ODPOWIEDZIALNY W POLSCE12

Jak ujawnianie danych 
niefinansowych wiąże się 
z raportowaniem z zakresu 
zrównoważonego rozwoju 

i odpowiedzialnego biznesu?

Raport społeczny, zwany inaczej 
raportem w zakresie zrównoważo-
nego rozwoju czy też raportem CSR, 
polega na ujawnieniu danych niefi-
nansowych. Według wytycznych 
Global Reporting Initiative (GRI), 
najbardziej uznanych międzynaro-
dowo wytycznych raportowania 
niefinansowego, a także wskazania 
Komisji Europejskiej i zmian w 
polskiej ustawie o rachunkowości, 
raport powinien pozwolić na zrozu-
mienie kontekstu strategicznego 
organizacji: po co firma istnieje, jaki 
jest jej model biznesowy – łańcuch 
wartości, jakie są kluczowe produk-
ty czy usługi, wyróżniki na tle rynku 
i sektora, na czym się koncentruje i 
dlaczego, jakie są priorytety i cele 
strategiczne oraz status ich realiza-
cji. Co ważniejsze, od 2017 r. przygo-
towanie takiego raportu stało się 
obowiązkiem dla ok. 300 najwięk-
szych firm w Polsce.

Dodatkowo, trendy na rynku 
polskim i międzynarodowym poka-
zują wzrastające oczekiwanie, by 
raport, przedstawiając, w jaki spo-
sób firma tworzy wartość poprzez 
aktywa finansowe i pozafinansowe, 
stanowił nie tylko podsumowanie 
dokonań i danych historycznych, 
ale zawierał również perspektywę 
na przyszłość, i pokazywał możliwe 
scenariusze rozwoju branży, ryzyka 
i szanse oraz ich wpływ na organi-
zację. Tak sporządzony dokument 
pozwala uzyskać bardziej komplet-
ny obraz firmy, czyli jej kondycji 
biznesowej. 

Trzy typy raportów obecnych 
na rynku:

∑  wybrane dane niefinansowe sta-
nowiące część sprawozdania z 
działalności 

∑  raport niefinansowy według wy-
tycznych Global Reporting Initia-
tive (GRI) w wersji G4 lub GSSB

∑  raport zintegrowany łączący dane 
finansowe i niefinansowe, według 
wytycznych International Inte-
grated Reporting Council (IIRC), 

często zastępujący jednocześnie 
raport roczny i sprawozdanie z 
działalności. 

D laczego firmy decydują 
się na przygotowanie 
osobnego raportu i jak 
wykorzystać nową 

regulację jako szansę?

Na bazie doświadczeń współ-
pracy z klientami przy opracowy-
waniu około 50 procesów spra-
wozdawczych widzimy, że firmy w 
Polsce wykorzystują raportowa-
nie niefinansowe w celu osiągnię-
cia wielu dodatkowych korzyści, 
w tym najczęściej m.in. zwiększe-
nia zaufania otoczenia i budowa-
nia relacji, wzrostu transparent-
ności organizacji czy poprawy 
wizerunku. Niewątpliwie wdraża-
nie praktyk z zakresu zrównowa-
żonego rozwoju i odpowiedzial-

nego biznesu oraz dobrej jakości 
proces raportowy zwiększają za-
angażowanie i zaufanie pracowni-
ków, wspierając krzewienie pożą-
danej kultury organizacyjnej. 
Sprawozdawczość niefinansowa 
może przyczyniać się do wzmoc-
nienia notowań na rynku. Respect 
Index, polski indeks firm społecz-
nie odpowiedzialnych notowany 
na GPW, od momentu swojego 
powstania w 2009 r. odnotował 
151–procentową stopę zwrotu, 
podczas gdy WIG wzrósł w tym 
czasie o 81,7 proc., a WIG20 o 16,4 
proc.

Wg „The state of CSR reporting 
and communications 2016” Ethical 
Corporation globalnie aż 85 proc. 
raportujących firm widzi korzyści 
wynikające z procesu raportowa-
nia. 79 proc. liderów potwierdziło, 
że dobra jakość sprawozdawczości 
organizacji przekłada się na udo-
skonalenie procesów decyzyjnych, 

84 proc. wskazuje na bezpośred-
nie korzyści dla zarządów, 65 proc. 
w wyniku procesu raportowania 
zintegrowanego lepiej stawia cele 
w perspektywie długoterminowej. 
Ponad trzy czwarte (80 proc.) 
wskazało, że raportowanie inte-
grujące kwestie niefinansowe z 
finansowymi przyczyni się do 
osiągnięcia sukcesu biznesowego 
organizacji. Tego rodzaju korzyści 
odniosą firmy, które traktują pro-
ces raportowania jako narzędzie 
pozwalające zidentyfikować te 
obszary, które są ważne dla reali-
zacji strategii biznesowej organi-
zacji, jej całościowych wyników i 
wyceny przedsiębiorstwa, a także 
umożliwiające wzmocnienie syste-
mów zarządzania w firmie. W ta-
kim właśnie kierunku idzie unijna 
dyrektywa 2014/95/UE, która 
wprowadziła obowiązek raporto-
wania dla blisko 6000 najwięk-
szych firm w Unii.

Jak stworzyć dobry
Raport niefinansowy powinien pozwolić na            
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           zrozumienie kontekstu strategicznego firmy 

Jak stworzyć dobry raport? 
Wytyczne dotyczące jakości 
treści 

Wiosną 2017 r. departa-
ment rachunkowości i sprawozdaw-
czości finansowej Komisji Europej-
skiej opublikuje finalną wersję 
obecnie konsultowanych wytycz-
nych zawierających praktyczne 
wskazówki odnoszące się do wyma-
gań nowego obowiązku raportowe-
go. W ślad za uznanymi metodyka-
mi sprawozdawczości niefinanso-
wej zalecane jest m.in.:

∑  skupienie się na tym, co jest naj-
ważniejsze dla organizacji i oto-
czenia, w sposób zrozumiały, 
przejrzysty i czytelny;

∑  wyważenie, czyli pokazywanie 
zarówno mocnych stron organi-
zacji i dobrych praktyk, jak i 
przyznawanie się do wyzwań;

∑  troska o kompletność i wiarygod-
ność prezentowanych danych w 
równym stopniu jak o dane finan-
sowe.
Szczegółowe omówienie zasad, 

jakimi powinna się kierować orga-
nizacja przygotowująca raport 
niefinansowy, znajduje się w wy-
tycznych IIRC i GRI. Te ostatnie 
oferują również podpowiedzi, jak 
ułożyć proces raportowania. 

Strategiczne podejście 
w zakresie CSR – ryzyka, 
polityki, procedury 
należytej staranności, 

wyniki 

Nowy wymóg sprawozdawczy w 
praktyce oznacza, że w odniesieniu 
przykładowo do obszaru przeciw-
działania korupcji i łapownictwu 
firmy będą zobowiązane do zara-
portowania m.in., czy w ramach 
systemu oceny ryzyk monitorują 
ryzyko korupcji, czy wdrożony zo-
stał kodeks etyki i ile procent pra-
cowników się z nim zapoznało, czy 
istnieje procedura regulująca 
przyjmowanie prezentów lub 
uczestnictwo w wyjazdach sponso-
rowanych, czy istnieją narzędzia i 
dobre praktyki takie jak whistleblo-
wing, a także ile przypadków zgło-
szeń tudzież potwierdzonych przy-
padków korupcji zanotowano. 

Ważne, aby wskaźniki były do-
kładne, porównywalne w czasie 
kolejnych cykli raportowania, 
wskazujące trendy zmian, odnoszą-
ce się do wyników branży, wiary-
godne (zweryfikowane). Umiejętny 
dobór wskaźników niefinansowych 
podlegających monitoringowi może 
przynieść organizacji duże korzyści 
zarządcze. Kluczem do sukcesu jest 
koncentracja na istotnych tematach 
i wskaźnikach z zakresu zrównowa-
żonego rozwoju i odpowiedzialnego 
biznesu wynikających ze specyfiki 
sektora, ważnych dla kluczowych 
interesariuszy, związanych z plana-
mi strategicznymi organizacji, np.: 

∑  sposób zapewnienia odpowie-
dzialnej sprzedaży oraz pośredni 
wpływ poprzez finansowanie in-
westycji w sektorze finansowym; 

∑  bezpieczeństwo i efektywność 
energetyczna, w tym wpływ na 
zmiany klimatyczne i rozwój al-

ternatywnych źródeł energii w 
branży energetycznej; 

∑  innowacyjność i rozwój produk-
tów oraz usług pozwalających na 
włączenie do życia społecznego 
grup wrażliwych w przypadku 
branży telekomunikacyjnej. 

Rekomendowana w ramach no-
wej regulacji lista tematów to m.in. 
w odniesieniu do kwestii środowi-
skowych informacje na temat 
obecnego i przewidywanego wpły-
wu działalności jednostki na środo-
wisko oraz, w stosownych przypad-
kach, na zdrowie i bezpieczeństwo, 
wykorzystywanie energii odnawial-
nej lub nieodnawialnej, emisja ga-
zów cieplarnianych, zużycie wody i 
zanieczyszczenie powietrza. W od-
niesieniu do spraw społecznych i 
pracowniczych informacje dotyczą-
ce działań podejmowanych w celu 
zapewnienia równouprawnienia 
płci, wdrożenia podstawowych 
konwencji Międzynarodowej Orga-
nizacji Pracy, warunków pracy, 
dialogu społecznego, poszanowania 
prawa pracowników do informacji i 
do wyrażania opinii, poszanowania 
praw związków zawodowych, bez-
pieczeństwa i higieny pracy oraz 
dialogu ze społecznościami lokalny-
mi lub działań podejmowanych w 
celu zapewnienia ochrony i rozwoju 
tych społeczności. W odniesieniu do 
praw człowieka informacje na temat 
zapobiegania ich naruszaniu. 

Podsumowanie: 
Jak efektywnie zaprojek-
tować i przeprowadzić 
proces?

Warto podjąć próbę raportowania 
niefinansowego już teraz, by uzupeł-
nić mapę ryzyk, zdefiniować priory-
tety strategiczne w zakresie CSR, 
wdrożyć proces zbierania danych, 
ocenić swoje luki, mieć czas na wdro-
żenie dobrych praktyk w istotnych 
obszarach CSR i móc je przedstawić 
w raporcie wydanym w 2018 roku. 
Tym bardziej że w przeciętny proces 
raportowania niefinansowego zgod-
nie z wytycznymi GRI zaangażowa-
nych jest około 20 osób w organiza-
cji. Przeciętnie zbiera się ok. 60–80 
wskaźników. Dodatkowo wymaga on 
zaangażowania innego niż dotych-
czas zespołu projektowego we-

wnątrz organizacji, łączącego 
przedstawicieli działów sprawoz-
dawczości i relacji inwestorskich, 
strategii, ryzyk, komunikacji i marke-
tingu, HR, sprzedaży, inwestycji, 
administracji oraz CSR (jeśli już ist-
nieje). Dbając o rzetelność danych 
niefinansowych, warto rozważyć 
niezależną weryfikację zewnętrzną 
(np. zgodnie ze standardem ISAE 
3000). Wygrają liderzy, dla których 
pytaniem już nie jest, czy raportować 
dane niefinansowe, ale jak wykorzy-
stać ten proces, by stał się źródłem 
doskonalenia sposobu zarządzania 
organizacją oraz uzyskania oczeki-
wanych korzyści.

Metodyki i wytyczne:

∑ wyznaczające zasady dotyczące 
jakości treści raportu niefinanso-
wego czy samego procesu: 

>  IRC i GRI
∑  podpowiadające listę wskaźni-

ków do zaraportowania, które 
odnoszą się do nowego wymogu 
sprawozdawczego:
>  GRI (wraz z aneksami sektoro-

wymi), ISO 26000 (norma nie jest 
certyfikowana), Standard Infor-
macji Niefinansowych (SIN).

∑  podpowiadające listę wskaźników 
do zaraportowania, które odno-
szą się do wybranych zagadnień: 
>  Carbon Disclosure Project 

(CDP), Greenhouse Gas Proto-
col (GHG Protocol) Corporate 
Standard, ramy sprawozdaw-
czości zgodnej z wytycznymi 
ONZ dotyczącymi biznesu i 
praw człowieka, Principles for 
Responsible Investment.

Jakie inicjatywy doceniają 
odpowiedzialne praktyki 
firm? 

∑  W Polsce konkurs Raporty Spo-
łeczne – na stronie www.raporty-
spoleczne.pl znajduje się biblio-
teka zawierająca ponad 230 ra-
portów niefinansowych z 9 branż 
zgłoszonych do konkursu przez 
ostatnie 10 lat,

∑  W Europie Środkowej konkurs 
Green Frog Award. 
 —Maria Ibisz, menedżer w zespole 

Sustainability Consulting Central Europe 
Deloitte

raport pozafinansowy
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W 2015 roku ONZ przyję-
ła „Agendę na rzecz 
Z r ó w n o w a ż o n e g o 
Rozwoju 2030”, wska-

zującą 17 Celów Zrównoważonego 
Rozwoju (z ang. Sustainable Deve-
lopment Goals – SDG), do osią-
gnięcia których społeczność mię-
dzynarodowa powinna dążyć w 
ciągu kolejnych lat. 

Sformułowane przez ONZ cele 
kraje mają realizować w ciągu najbliż-
szych 15 lat. Zadania są bardzo ambit-
ne i zdaniem ekspertów będą wyma-
gały ścisłej współpracy państw, bizne-
su i organizacji pozarządowych.  To 
bardzo ważny krok w kierunku za-
pewnienia lepszej jakości życia dla 
wszystkich mieszkańców świata. 

Każdemu z celów towarzyszy od 
kilku do kilkunastu zadań. Za ich re-
alizację odpowiedzialne będą rządy, 
choć według ekspertów bez większe-
go zaangażowania biznesu może to 
być trudne. – Świat biznesu i rządy 
kilkuset państw stają dziś przed pyta-
niem o przyszłość naszej planety, 
możliwość wykorzystania szansy na 
uczynienie jej bardziej zrównowa-
żoną – mówi Marzena Strzelczak, 
dyrektorka generalna Forum Od-
powiedzialnego Biznesu. Jak uwa-
ża, w tym kontekście edukowanie 
biznesu na temat Celów Zrówno-
ważonego Rozwoju, a szerzej, 
społecznej odpowiedzialności 
biznesu, nabiera większej mocy. 
Zachęta, motywacja, a czasem 
presja rządów poprzez wprowa-
dzenie odpowiednich regulacji 
wydaje się koniecznym elementem 
tego procesu. – Indywidualne 
oczekiwania w tym zakresie po-
winniśmy także mieć my: klienci, 
pracownicy, obywatele, oczekując 
konkretnych działań i efektów od 
naszych liderów. To także nasza 
odpowiedzialność – mówi.

17 zamiast 8 

Cele Zrównoważonego Rozwoju 
zastąpiły dotychczasowe Milenijne 
Cele Rozwoju (było ich osiem), 
które m.in. przyczyniły się do: wy-
prowadzenia ze skrajnego ubóstwa 
ponad 1 mld osób, eliminacji nie-
równości między kobietami i męż-
czyznami w dostępie do edukacji 
oraz zapewnienia 91 proc. miesz-

kańcom świata dostępu do źródła 
wody pitnej. Ponadto m.in. dzięki 
szczepieniom o połowę spadła 
umieralność dzieci, poprawiła się 
też opieka nad matkami. 

SDG będą ich szerszą kontynuacją 
i będą miały bardziej uniwersalny 
zasięg oraz w większym stopniu będą 
dotyczyć krajów wysoko rozwiniętych 
(milenijne cele odnosiły się głównie do 
najbiedniejszych państw). – Agenda 
dotyczy wszystkich ludzi, nikogo nie 
pomijając. Jest planem działań na 
rzecz eliminacji ubóstwa we wszyst-
kich jego formach na całym świecie, 
nieodwracalnie i raz na zawsze. Dąży 
do zapewnienia pokoju i dobrobytu 
oraz do powstania partnerstw, a sedno 
Agendy stanowią ludzie i nasza plane-
ta – mówi Ban Ki–moon, sekretarz 
generalny ONZ. 

Autorzy celów założyli, że do 
2030 r. świat będzie m.in.: wolny od 
głodu, chorób i niedostatków, prze-
mocy, strachu, analfabetyzmu. Bę-
dzie powszechny dostęp do eduka-
cji, opieki zdrowotnej i pomocy 
społecznej, a także zapewniony 
będzie rozwój ekonomiczny i spo-
łeczny. 

– Cele Zrównoważonego Rozwoju 
określa się uniwersalnym systemem 
monitorowania zrównoważonego 
rozwoju na świecie. Stały się one nie 
tylko strategią działania państw–
firm–ludzi, ale również narzędziem 
wspierającym rozwój świata w per-
spektywie długofalowej. Takie war-
tości jak pokój, współpraca, niwelo-
wanie nierówności społecznych, 
zaangażowanie połączyły 193 kraje, 
by w perspektywie 15 lat zmieniać 
świat na lepsze, na bardziej sprawie-
dliwy, solidarny. Wśród nich jest 
również Polska, która będąc sygna-
tariuszem SDG, przyjęła zobowiąza-
nie dostosowania polityki krajowej 
do globalnych wymogów – mówi 
Marzena Strzelczak. 

Mamy wiele do zrobienia 

Pomimo stabilnego tempa wzro-
stu gospodarczego w ostatnich la-
tach w Polsce przed krajem stoi 
wiele wyzwań. Zdaniem Kamila 
Wyszkowskiego, dyrektora general-
nego Global Compact w Polsce – 
Inicjatywy Sekretarza Generalnego 
ONZ, do najważniejszych należą: 
poprawa jakości powietrza, walka ze 

smogiem, poprawa jakości wody, 
zwiększenie powierzchni lasów, 
właściwa gospodarka odpadami, 
przeciwdziałanie szarej i czarnej 
strefie, działania na rzecz innowacji 
służące zrównoważonemu rozwojo-
wi. Cele gospodarcze w dużej mie-
rze oznaczają konieczność zwięk-
szenia efektywności energetycznej, 

udziału odnawialnych źródeł ener-
gii, zmniejszenia ilości odpadów czy 
też wprowadzania ich w obieg za-
mknięty oraz wdrożenia nowocze-
snych niskoemisyjnych technologii 
produkcji. Jednym z celów jest 
także zmniejszenie co najmniej o 
połowę liczby osób ubogich. 

Wiele firm w Polsce już od lat 
wdraża działania wspierające 
zrównoważony rozwój gospodar-
ki, środowiska i społeczeństwa. Od 
2011 r. robią to w ramach projektu 
Wizja Zrównoważonego Rozwoju 
dla Polskiego Biznesu 2050 (Wizja 
2050), którego prace koordynują 
Ministerstwo Gospodarski, Deloit-
te i Forum Odpowiedzialnego 
Biznesu. Wszystkie cele wymienio-
ne w Deklaracji Wizji 2050 pokry-
wają się z większością globalnych 

Celów Zrównoważonego Rozwoju 
ONZ. – Firmy mogą i powinny 
poza opowiedzeniem się po stro-
nie wartości reprezentowanych 
przez SDG równocześnie czerpać 
szerokie korzyści z włączenia się w 
ten globalny plan – mówi Marzena 
Strzelczak. Wg niej tylko wówczas 
te działania będą trwałe i efektyw-

ne. Przedsiębiorstwa muszą podą-
żać ścieżką innowacji, odpowiadać 
na problemy społeczne i środowi-
skowe, budując wartość dla swoich 
akcjonariuszy i wszystkich intere-
sariuszy, generować zysk. SDG 
stają się więc inspiracją nie tylko 
dla strategii CSR czy w ogóle stra-
tegii biznesowych, ale też szer-
szych sojuszy czy koalicji firm ak-
tywnie wspierających globalne 
zmiany na lepsze. To podejście 
wzmacnia też relacje między firmą 
a administracją publiczną państw, 
które podjęły się realizacji Celów 
Zrównoważonego Rozwoju, które 
nie staną się realne bez udziału 
biznesu, wzmacniając też relacje 
dużych podmiotów gospodar-
czych z ich dostawcami, kontra-
hentami.  

17 celów, dzięki którym
Wytyczne ONZ – jak sądzą eksperci,             
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            by móc je realizować, niezbędne jest wsparcie biznesu

Działają na rzecz 
kobiet i środowiska 

Jedną z firm, które od lat działa-
ją w sposób odpowiedzialny, jest 
Siemens. – Wspieramy m.in. edu-
kację, oferując szeroki wachlarz 
staży i praktyk. Od ponad 20 lat 
fundujemy nagrody artystyczne i 

naukowe dla absolwentów ASP i 
politechnik. Oprócz tego wspiera-
my dziewczyny zainteresowane 
zawodami inżynierskimi – mówi 
Dominika Bettman, prezes ds. fi-
nansowych Siemens Sp. z o.o. – Jak 
podaje, z badań Europejskiej 
Agendy Cyfrowej wynika, że gdyby 
kobiety były reprezentowane w 
tym sektorze tak samo jak męż-
czyźni, PKB Unii zwiększyłby się 
rocznie o ok. 9 mld euro. W firmach, 
które sprzyjają kobietom na stano-
wiskach kierowniczych, stopa 
zwrotu z kapitału własnego jest o 
35 proc. wyższa, a ogólna stopa 
zwrotu dla akcjonariuszy o 34 proc. 
wyższa niż w innych porównywal-
nych organizacjach. – Zawsze 
działamy na rzecz równości kobiet 
i mężczyzn. Mimo iż Siemens to 

koncern technologiczny i wydawać 
by się mogło, że oferujący pracę w 
stricte męskich zawodach, zatrud-
niamy około 40 proc. pań – dodaje 
Bettman.

Agenda porusza problematykę 
zrównoważonej i nowoczesnej 
energii, innowacji w przemyśle 
oraz zrównoważonego rozwoju w 

miastach i transporcie i Siemens 
wpasowuje się w tę strategię. – Te 
niezwykle istotnie kwestie można 
rozwiązać, stosując innowacyjne 
technologie, które promujemy i 
wdrażamy w Polsce i na całym 
świecie. Turbiny gazowe o najwyż-
szej sprawności, ciche i ekologiczne 
pociągi, wyprodukowane z mate-
riałów, które w 75 proc. podlegają 
recyklingowi, efektywne zarządza-
nie energią, dzięki czemu ograni-
czamy zużycie ciepła i prądu do 
ok. 60 proc., czy innowacyjne 
systemy sterowania ruchem, pro-
mujące transport publiczny – to 
rozwiązania zgodne z celami 
Agendy ONZ, które pozwolą w 
znaczący sposób rozwiązać wiele 
problemów współczesnego świata 
– dodaje Bettman.  —a.u. 

ludziom ma żyć się lepiej  
Cele Zrównoważonego Rozwoju

1.  Wyeliminować ubóstwo we wszystkich jego formach na 
całym świecie 

2.  Wyeliminować głód, osiągnąć bezpieczeństwo żywnościowe 
i zapewnić lepsze odżywianie, promować zrównoważone 
rolnictwo 

3.  Zapewnić życie w zdrowiu oraz promować dobrobyt dla 
wszystkich ludzi w każdym wieku

4.  Zapewnić inkluzyjną i jakościowo dobrą edukację oraz 
stworzyć wszystkim ludziom możliwość uczenia się przez 
całe życie 

5.  Osiągnąć równość płci i wzmocnić pozycję kobiet i dziewcząt

6.  Zapewnić dostępność wody dla wszystkich ludzi oraz 
zrównoważone zarządzanie wodą i infrastrukturą sanitarną 

7.  Zapewnić wszystkim dostęp do stabilnej, zrównoważonej i 
nowoczesnej energii po przystępnej cenie 

8.  Promować trwały, inkluzyjny i zrównoważony wzrost gospo-
darczy, pełne i produktywne zatrudnienie oraz godną pracę 
dla wszystkich ludzi 

9.  Budować infrastrukturę odporną na skutki katastrof, promo-
wać inkluzyjną i zrównoważoną industrializację oraz wspie-
rać innowacje 

10.  Zmniejszyć nierówności w obrębie państwa i między 
państwami 

11.  Zrobić wszystko, by miasta i ludzkie osiedla były inkluzyjne, 
bezpieczne, odporne na skutki katastrof i zrównoważone 

12.  Zapewnić zrównoważoną konsumpcję i zrównoważone 
wzorce produkcyjne 

13.  Podjąć pilne działania zwalczające zmiany klimatyczne i 
ich skutki 

14.  Chronić oceany i morza oraz wykorzystywać ich zasoby w 
zrównoważony sposób 

15.  Chronić, przywrócić i promować zrównoważone wykorzy-
stywanie ekosystemów lądowych, gospodarować lasami 
w sposób zrównoważony, zwalczać pustynnienie, zatrzy-
mać i odwrócić proces degradacji gleby, powstrzymać 
straty w bioróżnorodności 

16.  Promować istnienie pokojowych i inkluzyjnych społe-
czeństw, co umożliwi zrównoważony rozwój; zapewnić 
wszystkim ludziom dostęp do wymiaru sprawiedliwości; 
budować efektywne, odpowiedzialne i inkluzyjne instytu-
cje na wszystkich szczeblach 

17.  Wzmocnić mechanizmy powstawania globalnych part-
nerstw oraz ożywić już istniejące partnerstwa ∑
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◊: Czy szanująca się firma może w 
dzisiejszych czasach nie wiedzieć, 
co to jest CSR?

To niemożliwe, przede 
wszystkim ze względu na 
to, co się dzieje wokół nas 
– w najbliższym otoczeniu 

i na całym świecie. Niezależnie 
od polityki, przekonań rządzą-
cych i tego, w którą stronę 
zmierzają ich działania, ludzie 
coraz bardziej oczekują opowie-
dzenia się po stronie pewnych 
wartości, podejmowania 
wspólnych wyzwań związanych z 
kwestiami nierówności społecz-
nych, ochroną środowiska, 
wyzwaniami demograficznymi 
czy migracyjnymi. Te tematy są 
uniwersalne – dotyczą wszyst-
kich krajów, czyli praktycznie 
każdego przedsiębiorstwa. Nie 
wyobrażam więc sobie, żeby 
firmy – czy te duże, czy mniejsze 
– mogły się obyć bez CSR–u. 
Choć faktycznie jest tak, że 
pojęcie jest bardziej znane w 
tych pierwszych. Wyzwanie 
polega na tym, by świadomość 
schodziła pod strzechy małych, 
bo to ich jest więcej, one budują 
nasze PKB i od nich zależy w 
dużej mierze, jaki charakter ma 
biznes w Polsce.

Podejście do zagadnienia społecznej 
odpowiedzialności biznesu na 
przestrzeni lat jednak ewoluowało. 
To już nie są jednorazowe akcje 
charytatywne, ale przemyślana 
część strategii firm.

Rozumienie CSR–u przez firmy 
jest coraz bliższe definicji Komisji 
Europejskiej, która CSR określa 
jako odpowiedzialność firmy za jej 
wpływ na otoczenie społeczne, 
środowiskowe. Tak więc, skoro 
przedsiębiorstwo przyczynia się 
do powstawania różnych proble-
mów, np. zanieczyszczenia 
środowiska, to powinno brać 
udział w ich rozwiązywaniu. I skoro 
wartość globalnych koncernów jest 
często porównywalna z PKB 
małych krajów, to odpowiedzial-
ność firm powinna być proporcjo-
nalna do wartości ekonomicznej, 
którą reprezentują. 

Czyli jaki jest dojrzały CSR?
Powinien być – i coraz 

częściej jest – koncepcją 

zarządzania firmą, a nie tylko 
polityką czy strategią  komuni-
kacyjną. Do niedawna dyskuto-
wano o tym czy CSR to PR, 
można i trzeba to odróżniać. 
Oczywiście PR jest potrzebny 
CSR–owi, bo warto mówić o 
tym, co się robi i jeżeli firma 
rzeczywiście rozwiązuje 
problemy społeczne, środowi-

skowe, ekonomiczne, to czemu 
miałaby to ukrywać. Ale jeśli 
mówi o czymś, co ma marginal-
ne znaczenie dla jej biznesu, to 
nie o to chodzi. Jasne, że jeśli 
np. banki przekazują pieniądze 
na zakup dzieł sztuki, to jest to 

potrzebne i cenne, ale niewy-
starczające, bo taka działalność 
nie jest związana z core bizne-
sem banku. A CSR w dojrzałej 
formie musi być połączony z 
działalnością biznesową firmy. 

I tu pojawia się pole do popisu dla 
menedżera CSR. Po co właściwie fir-
mie taka osoba? Bo przecież nie 

tylko po to, by przygotowywać 
raport społeczny.

CSR w dojrzałej formie 
przenika wszystkie obszary 
działalności firmy. Gdy popa-
trzymy na firmy zarządzane 
zgodnie z wartościami odpowie-

dzialnego biznesu, zobaczymy, 
że osoby odpowiedzialne za CSR 
są na stanowiskach na poziomie 
członków zarządu czy dyrekto-
rów departamentów. Dzieje się 
tak dlatego, że na pewnym etapie 
rozwoju przedsiębiorstwa 
działania CSR–owe oznaczają 
poważne decyzje biznesowe i 
ktoś musi je podjąć i wziąć 
odpowiedzialność za ich skutki. 
Podam przykład firmy kosme-
tycznej, która produkuje za 
granicą i wprowadza produkt na 
polski rynek. Na kremie czy 
mleczku musi być obwoluta z 
informacjami o składzie, 
pochodzeniu, dacie przydatno-
ści itd. po polsku. A jej odpowie-
dzialna produkcja, a więc np. 
użycie papieru z recyklingu, 
nietoksycznej farby itp. – kosztu-
je dużo więcej, niż gdyby była 
wyprodukowana w klasycznej 
formie, choć obwoluta wygląda 
dokładnie tak samo. Ponieważ 
koszt jest większy, oczywiście 
mniejszy jest zysk. Pytanie, czy 
to się opłaca i kto bierze te 
koszty na siebie – dział sprzeda-
ży, marketingu czy jeszcze inny. I 
te decyzje musi podjąć ktoś na 
wysokim szczeblu, kto jednocze-
śnie rozumie, że działania tego 
rodzaju – właśnie z obszaru 
odpowiedzialnego biznesu – 
choć kosztowne, to jednak w 
dłuższej perspektywie się 
opłacają. CSR–owiec jest więc 
osobą, która, owszem, koordynu-
je przygotowywanie raportu 
społecznego, ale to równocze-
śnie ktoś, kto spina działania 
poszczególnych działów. Jest 
swego rodzaju przewodnikiem 
szukającym przestrzeni do tego, 
by w różnych działach można 
było wdrażać pewne nowe 
rzeczy, idee. Np. w dziale kadr 
stara się, żeby zarządzanie 
różnorodnością stało się 
pojęciem znanym, w dziale 
sprzedaży z kolei sprawdza, jakie 
są trendy i stara się na przykład, 
żeby umowy były bardziej 
przyjazne klientom. 

To wymaga ogromnych 
umiejętności. 

Zdecydowanie. Sęk w tym, że 
nikt nie potrafi odpowiedzieć, 
jakie dokładnie i konkretnie to 

CSR–owiec to ktoś, kto jest
Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna             

Niezależnie od tego, czy ktoś w ogóle wie, co to jest 
CSR, społeczne oczekiwania rosną, gdy widzimy 

potęgę firm, zwłaszcza tych działających globalnie, 
które czerpią z tego ogromne korzyści. 

Ich obowiązki i odpowiedzialność nie ograniczają 
się już tylko do wypełniania powinności wobec 

akcjonariuszy. 
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           Forum Odpowiedzialnego Biznesu 

umiejętności. Rozmawiając z 
naszymi partnerami, często 
spotykamy się z informacją, że 
określenie kompetencji, 
wymagań kwalifikacyjnych, opisu 
stanowisk tego rodzaju nastręcza 
ogromne trudności. Okazuje się, 
że takich opisów nie mają nawet 
duże agencje head hunterskie, 
nie ma ich też w dokumentach 
Ministerstwa Pracy, to jest w tzw. 
standardach kompetencji 
kwalifikacji zawodowych 
obejmujących ok. 300 zawodów.

Czyli człowiek zagadka?
W pewnym sensie, bo 

opisanie zawodu CSR–owca 
faktycznie może być trudne, 
jeśli dodatkowo uwzględnimy 
różne poziomy kompetencji 
takiej osoby. Wyobrażam sobie, 
że jeśli CSR–owiec pracuje na 
poziomie członka zarządu czy 
dyrektora departamentu, musi 
mieć kompleksową wiedzę na 
temat kwestii ekonomicznych, 
kontrolingowych, ochrony 
środowiska, komunikacji. Dużo 
też zależy od profilu działalno-
ści konkretnej firmy. Inny 
będzie charakter pracy takiej 
osoby w branży finansowej czy 
handlowej, inny w produkcyjnej. 
Jeśli np. firma produkuje odzież 
i ma swoje zakłady w Chinach, 
to CSR–owiec nie dość, że 
powinien znać bardzo dobrze 
język angielski, to także 
tamtejsze regulacje prawne, 
przepisy eksportowe, umieć 
czytać raporty, analizy finanso-
we itd. Jest to więc szereg 
wymagań. Dlatego warto by 
było, żeby taki opis klasyfikacyj-
ny powstał. My jako Forum 
Odpowiedzialnego Biznesu 
chcemy się mocno w to zaanga-
żować. Byłoby to z korzyścią dla 
ludzi, którzy taki zawód 
wykonują, a pamiętajmy, że jest 
ich coraz więcej. Z naszych 
szacunków wynika, że osób, 
które mają CSR w nazwie 
stanowiska w Polsce, jest 
130–150, czasem pracują w 
dziale komunikacji, czasem w 
departamencie HR czy ochrony 
środowiska. Jeśli zaś weźmiemy 
pod uwagę firmy, które zgodnie 
z nową ustawą muszą przygoto-
wywać raporty pozafinansowe, 

zgodnie z szacunkami Minister-
stwa Finansów to ok. 300 
podmiotów, możemy przyjąć, że 
co najmniej tylu będziemy mieć 
CSR–owców.

Ale jakieś uniwersalne umiejętności 
czy cechy są wspólne niezależnie od 
profilu działalności.

Taka osoba na pewno musi 
mieć ogólną wiedzę o odpowie-
dzialnym biznesie, zrównowa-
żonym rozwoju  – bez tego nie 
da się na takim stanowisku 
pracować. Konieczna jest też 
otwartość, umiejętność komuni-
kacji i wewnątrz firmy, i na 
zewnątrz. Dobry CSR–owiec 
musi mieć też cechy przywód-
cze, być liderem. Bo przygoto-
wanie choćby raportu społecz-
nego wymaga tego, by przeko-

nać różne osoby w firmie, że 
warto poświęcić swój czas na 
coś, czego np. do tej pory nie 
robili, pokazać im, dlaczego 
warto, dlaczego jest to istotne. 

Czasem to może być trudne.
Owszem, ale wiele zależy od 

osobowości, determinacji, 
osobistego zaangażowania. Dużo 
rzeczy się dzieje, mnóstwo 
pozytywnych projektów jest 
realizowanych, bo są osoby 
zdecydowane działać, przekona-
ne, że warto. To ludzie, którzy 
swoją pasją potrafią zarażać 
innych, a także edukować. W 
2015 r. na 15–lecie działalności 
Forum Odpowiedzialnego 
Biznesu ustanowiliśmy nagrodę 
„Ludzie, którzy zmieniają biznes”, 
by pokazać i podziękować tym, 
którzy odcisnęli swoje piętno, 
którzy kształtują w Polsce 
odpowiedzialny biznes, nieko-
niecznie będąc najwyżej w 
hierarchii danej firmy. Zależało 
nam na tym, by zgłaszani byli 
ludzie, którzy zmieniają polski 
biznes tak, że staje się on 
bardziej zgodny z oczekiwania-
mi, potrzebami społecznymi. 
Miło mi poinformować, że 
właśnie trwa nabór do 2. edycji 
naszej nagrody. Zachęcam 
czytelników dziennika „Rzeczpo-
spolita” do zgłaszania swoich 
kandydatów przez stronę 
odpowiedzialnybiznes.pl. 

Czy to oznacza, że CSR–owiec to 
zawód przyszłości? 

Jestem o tym głęboko przeko-
nana. Przede wszystkim dlatego, 
że świat wokół nas się zmienia. 
Niezależnie od tego, czy ktoś w 
ogóle wie, co to jest CSR, 
społeczne oczekiwania rosną, 
gdy widzimy potęgę firm, 
zwłaszcza tych działających 
globalnie, które czerpią z tego 
ogromne korzyści. Ich obowiązki 
i odpowiedzialność nie ograni-
czają się już tylko do wypełniania 
powinności wobec akcjonariuszy. 
Muszą pamiętać o otoczeniu, w 
którym działają. To, że na 
szczycie w Davos prezesi 
najważniejszych światowych 
korporacji rozmawiają o 
wartościach, już nie dziwi, to 
czytelny znak, że tych kwestii nie 

wolno pomijać. Jesteśmy w 
przełomowym momencie. Od 
czasu kryzysu finansowego kilka 
lat temu stało się jasne, że pewne 
modele się wyczerpały. To już nie 
jest tak, że każdemu kolejnemu 
pokoleniu będzie na tym świecie 
lepiej, coś się skończyło i trzeba 
zacząć pracować od nowa. 
Ostatnia edycja badania Edelman 
Trust Barometr pokazuje upadek 
zaufania zarówno do instytucji 
rządowych i mediów, jak i NGO i 
biznesu, upowszechniające się 
przekonanie, że system „nie 
działa dla mnie”. Globalizacja, 
korupcja, migracje, erozja 
wartości społecznych, a także 
wykorzystanie innowacji to 
najczęściej spotykane obawy. 

Równocześnie rośnie świado-
mość, że zasoby, którymi 
dysponujemy, nie są nieograni-
czone. Że trendy przyszłości to 
gospodarka obiegu zamkniętego, 
wykorzystywanie surowców 
wtórnych, dążenie do niemarno-
wania zasobów naturalnych. 
Dlatego CSR i zrównoważony 
rozwój będzie się rozwijał, 
będzie coraz bardziej doceniany 
przez firmy. Potrzeba ekspertów 
ze specjalistyczną wiedzą i 
liderów. CSR potrzebuje tone 
from the top, przykładu z góry. 
Jeśli prezes jest przekonany, że 
wartości firmy warto mieć nie 
tylko na papierze, ale faktycznie 
zgodnie z nimi postępować, to 
CSR będzie coraz dojrzalszy. 
Wracając do wspomnianej 
etykiety na kremie – nawet jeśli 
ktoś nie zna technologii jej 
produkcji, nie musi, ważne, aby 
podjął decyzję, że warto 
zrezygnować z części zysków, ale 
działać zgodnie z przyjętymi 
przez firmę zobowiązaniami 
dotyczącymi odpowiedzialnego 
biznesu i zrównoważonego 
rozwoju. Wychodzić naprzeciw 
tym interesariuszom, dla których 
to jest istotne. We wspomnianym 
badaniu 75 proc. ankietowanych 
uważa, że można prowadzić 
biznes tak, by osiągając zyski, 
pozytywnie oddziaływać na 
otoczenie społeczne i ekono-
miczne. Tego oczekują ludzie na 
całym świecie. I paradoksalnie to 
się opłaca. 

 —rozmawiała Anna Sochocka

ekspertem i liderem w jednym  

Potrzeba ekspertów ze 
specjalistyczną wiedzą 

i liderów. CSR potrzebuje 
przykładu z góry. Jeśli 
prezes jest przekonany, 
że wartości firmy warto 

mieć nie tylko na 
papierze, ale faktycznie 

zgodnie z nimi 
postępować, to CSR 

będzie coraz dojrzalszy. 

MARZENA STRZELCZAK
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W 
2025 r. liczba 
osób w wieku 
produkcyjnym 
(18–59/64 lata), 
zmniejszy się w 
Polsce do nie-

spełna 21,9 mln. To oznacza, że bę-
dzie ich o 2,5 mln mniej w porówna-
niu z 2013 r. Młodych pracowników 
będzie ubywać jeszcze szybciej – 
wynika z prognozy GUS. Dane te 
jasno pokazują, iż w przeszłość od-
chodzi już era „młodych, dynamicz-
nych zespołów”, którymi jeszcze 
dzisiaj chwali się wiele firm. Zespo-
ły – owszem – mogą być dynamicz-
ne, ale już nie takie młode, a dużo 
bardziej zróżnicowane wiekowo. 

Stanisław Wojnicki, ekspert zarzą-
dzania wiekiem i autor poradnika 
„Różne pokolenia, jedna organizacja”, 
zaznacza, że wraz z pogłębiającym się 
deficytem młodych roczników należy 
się spodziewać wzrostu liczby czyn-
nych pracowników w wieku przed– i 
emerytalnym. Wzrośnie więc potrze-
ba odpowiedniej adaptacji zarządza-
nia i środowiska pracy, by zapewnić 
ich efektywność. 

Ważny transfer wiedzy

– W ciągu ostatnich lat firmy zaczę-
ły podejmować pewne kroki, by wy-
zwaniu zaradzić: nawiązuje się 
współpracę ze szkołami zawodowymi, 
wprowadza programy mentoringu, 
ustanawia plany sukcesji dla mene-
dżerów, reaktywuje bądź tworzy poli-
tyki przed– i poemerytalne, wciąż 
jednak dzieje się to na niewielką skalę 
i w dużej mierze ograniczone jest do 
firm zagranicznych – ocenia Wojnicki. 

Te opinię potwierdzają dane In-
stytutu Pracy i Spraw Socjalnych, 
według których pod koniec minionej 
dekady tylko dwie na 100 firm miały 
strategię zarządzania różnorodno-
ścią (w tym różnorodnością wieku), 
choć co piąta prowadziła jakieś 
działania w tym zakresie. Ubiegło-
roczne badania Forum Odpowie-
dzialnego Biznesu dowodzą, że sytu-
acja od tego czasu nie uległa znaczą-
cej poprawie – prawie sześć na 10 
polskich firm nie prowadzi żadnych 
działań związanych z zarządzaniem 
różnorodnością. W dodatku więk-
szość z nich nie widzi na razie takiej 
potrzeby.

– Nadal niewiele zrobiono w naj-
istotniejszych obszarach, takich jak: 
zarządzanie wiedzą i organizacja 
transferu doświadczenia między po-
koleniami, sprawne zarządzanie wie-
lopokoleniowymi zespołami oraz po-
koleniowo dostosowana obsługa 
klienta. Aby wszystkie takie działania 
były skuteczne, wymagają powiązania 
z całościową strategią biznesową oraz 
włączenia w kulturę firmy i muszą być 
zakrojone na wiele lat: nie można się 
tu spodziewać błyskotliwych sukce-
sów po kwartale czy dwóch, a zarządy 
zwykle nastawione są na szybki zwrot 
nakładów – zaznacza Wojnicki.

Badanie „Różne pokolenia – jedna 
organizacja”, jakie Klub Dyrektora HR 
we współpracy z Think Tank przepro-
wadził wśród ponad 300 właścicieli, 
menedżerów i specjalistów z polskich 
firm, dowodzi, że ponad trzy czwarte 
z nich dostrzega, iż osoby w różnym 
wieku mają inne podejście do pracy i 
odmienne oczekiwania wobec praco-
dawcy. Większość badanych wskazu-
je też korzyści ze współpracy osób w 
różnym wieku. Najczęściej doceniają 
międzypokoleniowy transfer wiedzy 
i doświadczenia oraz wzrost innowa-
cyjności. 

Na razie jednak niewiele firm po-
dejmuje działania, które pomogłyby 
osiągnąć korzyści z różnorodności 
wieku załogi. Wręcz przeciwnie – 
uczestnicy ankiety zauważają, że me-
nedżerowie w ich firmie, zarządzając 
osobami w różnym wieku, kierują się 
zwykle stereotypami. Np. młodzi wolą 
zatrudniać do swoich zespołów osoby 
w wieku 25–35 lat, uważając, że te „są 
bardziej wydajne” i „lepiej pasują do 
zespołu”. Co trzeci badany dostrzegał 
powodowane różnicą wieku trudności 
na linii szef–pracownik oraz problemy 
ze współpracą w zespołach. 

To pokazuje, że polskie firmy po-
trzebują zarządzania wiekiem. Chce na 
to zwrócić uwagę Forum Odpowie-
dzialnego Biznesu. Jak podkreśla 
Marzena Strzelczak, dyrektorka gene-
ralna, FOB w ramach tegorocznych, 
majowych obchodów Ogólnopolskie-
go Dnia Różnorodności w Polsce chce 
zwrócić szczególną uwagę na zarzą-
dzanie wiekiem. Jej zdaniem o ile 
bardzo dużo mówi się i pisze o poko-
leniu Y, o tyle zbyt rzadko wspomina 
się o tym, że trzeba budować pomost 
między pokoleniami. A tego wymagają 
zmiany demograficzne w społeczeń-
stwie. – By skutecznie docierać do 

odbiorców z różnych pokoleń, firmy 
będą też potrzebowały pracowników 
z różnych pokoleń, a wielopokolenio-
wość pracowników ze względu na 
zmiany demograficzne stanie się ko-
niecznością – zaznacza Marzena 
Strzelczak 

Iwona Szmitkowska, wiceprezes 
zarządu grupy usług HR Work Service, 
która zajmuje się również aktywizacją 
osób długotrwale bezrobotnych, 
twierdzi, że uprzedzenia pracodaw-
ców związane z wiekiem czy bezrobo-
ciem znikają w miarę rosnącego nie-
doboru kandydatów do pracy. 

Pracodawcy, których zmiany de-
mograficzne albo inicjatywa FOB 
skłonią do podjęcia zarządzania 
wiekiem, mogą skorzystać z dobrych 
praktyk firm. Zarówno tych, które 
robią to już od dawna, jak również z 
doświadczeń przedsiębiorstw, gdzie 
od krótkiego czasu realizowane są 
międzypokoleniowe projekty. 

Cenny potencjał różnic wieku

Wśród pracodawców, którzy od lat 
rozwijają programy zarządzania wie-
kiem, jest potentat branży materiałów 
budowlanych Cemex. – Pierwsze 
działania podjęliśmy wiele lat temu. 
Była to odpowiedź na prognozy sta-
rzenia się naszej organizacji. Przewi-
dujemy, że w perspektywie 10 lat w 
Cemex Polska będziemy mierzyć się z 
kluczowymi wyzwaniami w obszarze 
zarządzania wiekiem. Każdego roku 
przybywać będzie osób odchodzą-
cych na emerytury – wyjaśnia Kamila 
Skorupińska, dyrektor Zarządzania 
Zasobami Ludzkimi w Cemex Polska. 

Dodaje, że wnioski z tych prognoz 
wieku były podstawą do określenia 
działań w zarządzaniu pokolenio-
wym w firmie. Koncentrują się one 
wokół trzech obszarów. W pierwszym 
chodzi o to, by zapewnić wysoki po-
ziom efektywności i zaangażowania 
pracowników w wieku 50+ do czasu 
osiągnięcia wieku emerytalnego. 
Firma zachęca ich do rozwoju. W ra-
mach wewnętrznej sieci społeczno-
ściowej Klub 50+  mogą wziąć udział 
w skierowanych do nich szkoleniach, 
skorzystać z porad dietetyka i trenera 
aktywności fizycznej. 

Drugi obszar to działania wspiera-
jące pracowników w wieku 30–50 lat. 
W ramach Programu Twoja Rodzina 
firma oferuje dopasowane do potrzeb 

Dobre praktyki  
  Rośnie liczba starszych pracowników, ubywa młodych.            

Korzyści wynikające ze współpracy w zespole osób w różnym 
wieku (opinie  w proc.)

międzypokoleniowy 
transfer wiedzy 

i doświadczenia

wzrost innowacyjności

korzystanie ze 
zróżnicowanego 

potencjału

lepsze rozłożenie 
potencjalnej absencji

dotarcie do różnych 
wiekowo grup klientów

poprawa atmosfery 
i relacji między 

pracownikami

większa wydajność 
i efektywność pracy

unikanie jednoczesnego 
przechodzenia na 

emeryturę

utrzymanie zatrudnienia 
osób z pokolenia 55+
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            Dla firm to wyzwanie, któremu muszą sprostać  

tej grupy benefity – w tym elastyczny 
czas pracy dla rodziców, opiekę me-
dyczną dla dzieci i osób starszych, 
ubezpieczenia. Trzecim obszarem są 
inicjatywy, które pomagają przycią-
gnąć do Cemeksu studentów – m.in. 
przez ofertę wysokiej jakości staży i 
praktyk letnich.

– Skrojone do naszych potrzeb 
działania pomagają nam zapewnić, że 
w określonym miejscu i czasie mamy 
właściwego człowieka na odpowiednim 
miejscu. Czerpiemy dużo z potencjału 
różnic wieku naszych pracowników – 
bardzo dobrze sprawdzają się nam 
programy z obszaru mentoringu i inter-
mentoringu. Bez względu na wiek każ-
dy ma tu do zaoferowania wiedzę i do-
świadczenie – podkreśla Kamila Skoru-
pińska. Zaznacza też, że jeśli do 
zarządzania wiekiem firma podchodzi 
strategicznie, a nie „eventowo”, to lepiej 
wykorzystuje budżety na rozwój, 
świadczenia – dostosowując je do po-
trzeb różnorodnych wiekowo grup 
pracowników. A to ma wpływ na koszty. 

Zapobiec skutkom zmian

Do programu międzypokolenio-
wego zarządzania przygotowuje się 

od minionego roku farmaceutyczna 
Polpharma, która we wrześniu 2016 
r. rozpoczęła projekt „Polpharma 
łączy pokolenia”. – Jest to również 
elementem wspierającym naszą 
strategię CSR – podkreśla Katarzyna 
Pacut, dyrektor ds. perseonalnych w 
Polfie Warszawa–Grupa Polpharma 
i szefowa zespołu, który realizuje 
projekt. Wyjaśnia, że prace prowa-
dzone wspólnie z firmą doradczą 
PwC miały dać odpowiedź na pyta-
nie, jak w najbliższych latach w 
grupie będzie zmieniać się struktu-
ra demograficzna kadry, jakie 
kompetencje należy rozwijać i jaką 
strategię zarządzania różnorodno-
ścią pokoleniową powinna przyjąć 
Polpharma, aby skutecznie wes-
przeć swoje zespoły. 

W tym celu Polpharma, przy 
wsparciu ekspertów PwC, zrobiła 
przegląd trendów związanych z de-
mografią, rynkiem pracy i edukacją. 
Na podstawie analizy danych doty-
czących wieku, stażu pracy i płci po-
nad 6,2 tys. pracowników grupy (w 
latach 2011–2016) PwC opracowała 
model statystyczny, który pomógł 
określić stanowiska trudne do zastą-
pienia dziś oraz w latach 2020 i 2025.

– Przeprowadziliśmy łącznie 15 
godzin wywiadów z menedżerami 
pracującymi w różnych spółkach i 
obszarach grupy. Zorganizowaliśmy 
również anonimową ankietę, dzięki 
której zebraliśmy dodatkowe głosy 
przedstawicieli kadry zarządzającej. 
Przeprowadzone w ramach projektu 
analizy posłużą temu, by w perspek-
tywie najbliższych lat zadbać o roz-
wój kluczowych kompetencji pra-
cowników w różnym wieku – wyja-
śnia Katarzyna Pacut, dodając, że 
projekt „Polpharma łączy pokolenia” 
zakończył się 8 marca br.

– Obecnie jesteśmy na etapie po-
dejmowania decyzji o wdrożeniu 
poszczególnych inicjatyw i urucho-
mieniu projektów, których czas 
trwania obejmie najbliższe trzy lata 
– wyjaśnia dyrektor ds. personalnych 
w Polfie Warszawa. 

Jakie inicjatywy warto wdrażać w 
firmach? Według właścicieli mene-
dżerów i specjalistów wypowiadają-
cych się w badaniu „Różne pokolenia 
– jedna Organizacja”, przed wszyst-
kim warto „wykorzystywać doświad-
czenia seniorów do nauki młodych 
pracowników”, sięgając po wciąż 
mało popularny w polskich firmach 

mentoring. Na drugim miejscu zna-
lazł się elastyczny czas pracy, umożli-
wiający dobór godzin pracy do po-
trzeb każdej generacji, na trzecim 
uplasowała się zaś praca w niepełnym 
wymiarze godzin. Michał Olbrychow-
ski, dyrektor w firmie doradczej De-
loitte, zwraca uwagę, że obok benefi-
tów do potrzeb różnych grup pra-
cowników warto też dostosować 

komunikację w firmie. Chcąc dotrzeć 
do starszych osób, trzeba uwzględnić 
inny sposób oraz inne kanały komu-
nikacji niż w przypadku młodego 
pokolenia, które też inaczej rozumie 
wartości firmy, kwestie kultury orga-
nizacyjnej.  

Pracownik w wieku klienta 

Stanisław Wojnicki zwraca uwagę, 
że zmiany demograficzne dotyczą nie 
tylko pracowników, a również – i to 
nawet w większym stopniu – konsu-
mentów. Większość uczestników ba-
dania „Różne pokolenia – jedna orga-
nizacja” przyznała, że ma klientów w 
różnym wieku. Jednak tylko 17 proc. 
twierdzi, że w ich firmach prowadzo-
no szkolenia przygotowujące pracow-
ników do skutecznej obsługi osób z 
różnych pokoleń.

Jeszcze mniej firm wprowadza 
takie rozwiązania, jak Orange Polska, 
która od trzech lat ma specjalny 
standard obsługi klientów 65+ . Mogą 
oni np. w prostszy sposób połączyć 
się z doradcą infolinii Orange, bez 
konieczności przechodzenia przez 
rozbudowane menu Self Service. 
Seniorzy obsługiwani są przez dedy-
kowaną grupę doradców (są w niej 
również osoby starsze, z większym 
doświadczeniem), którzy mają pro-
wadzić rozmowę w taki sposób, aby 
starsza osoba nie czuła się onieśmie-
lona czy zakłopotana, np. słysząc 
niezrozumiałe techniczne terminy. 

– Dodatkowym udogodnieniem 
dla osób starszych jest możliwość 
otrzymywania wszystkich drukowa-
nych dokumentów i faktur powięk-
szoną czcionką – podkreśla biuro 
prasowe Orange Polska dodając, że 
w 2016 r. standardy obsługi senio-
rów zostały wdrożone w Punktach 
Obsługi Klienta w całym kraju. Firma 
ma też określone standardy obsługi 
młodych klientów, którzy chcą roz-
mawiać z doradcami w podobnym 
wieku i o podobnym stylu zachowa-
nia. – Do ich obsługi zostali wytypo-
wani młodzi doradcy. Ma to na celu 
przede wszystkim skrócenie dystan-
su klient–doradca oraz ułatwienie 
wzajemnego zrozumienia – wyjaśnia 
biuro prasowe Orange Polska, które-
go pracownicy w obsłudze młodych 
klientów korzystają też z mediów 
społecznościowych.  

 —Anita Błaszczak

zarządzania wiekiem

Jesteśmy spółką, w której rozpię-
tość wiekowa osób zatrudnionych 
jest bardzo duża. Już samo to 

udowadnia, że w firmie istnieje wiele 
kategorii różnorodności. Wśród na-
szych pracowników jest zarówno 
wiele młodych mam, które czują się 
bezpiecznie i wiedzą, że po urodzeniu 
dziecka czekają na nie ich stanowiska, 
jak i starszych osób, które są związane 
z firmą od bardzo wielu lat. Niezależ-
nie od różnorodności wszyscy mają 
równe szanse rozwoju, dbamy o to, 
żeby odbywali szkolenia oraz cały 
czas podnosili kwalifikacje. ∑

AIDA BELLA
dyrektor biura prasowego 

Totalizator Sportowy

Odstetek pracodawców 
wprowadzających działania 
dotyczące przeciwdziałania 
dyskryminacji i mobbingowi 
w miejscu pracy

firmy ogółem

firmy duże i średnie

małe firmy

sygnatariusze 
Karty Różnorodności

– małe firmy

sygnatariusze 
Karty Różnorodności

– duże i średnie firmy
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Innowacyjność projektu „Polphar-
ma łączy pokolenia” wynika z 
połączenie miękkich aspektów 

zarządzania różnorodnością wraz z 
twardymi danymi liczbowymi. Poza 
tym założyliśmy sobie, że zajmuje-
my się wszystkimi pokoleniami, nie 
tylko tzw. Millenialsami, dzięki cze-
mu wykorzystamy siłę wynikającą 
właśnie z różnic pomiędzy genera-
cjami. Na pewno tego typu przedsię-
wzięcia są trudne i kosztowne, bo 
przede wszystkim wymagają zaan-
gażowania czasu wielu pracowni-
ków, ale również konieczne jest 
szerokie spojrzenie na temat. ∑

KATARZYNA BIEŃKOWSKA
dyrektor HR Grupy Polpharma
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O podejściu polskich firm do 
zarządzania wiekiem oraz o 
wyzwaniach i korzyściach 
płynących z różnorodności 

pokoleniowej w firmach dyskutowa-
li eksperci i praktycy uczestniczący 
w debacie „Rzeczpospolitej”. Anna 
Jawor–Joniewicz z Zakładu Zarzą-
dzania Zasobami Ludzkimi w Insty-
tucie Pracy i Spraw Socjalnych 
(IPiSS) zwróciła uwagę, że nie ma 
jednej definicji zarządzania wie-
kiem, co do której wszyscy się zga-
dzają.

Można rozumieć tę kwestię wąsko 
– jako zarządzanie grupą najstar-
szych pracowników (zwykle przyj-
mując granicę 50+), których potrze-
by i oczekiwania uwzględnia się w 
różnych procesach HR, w tym w re-
krutacji i rozwoju. Można też rozu-
mieć zarządzanie wiekiem szerzej 
– jako zarządzanie międzypokole-
niowe, z uwzględnieniem różnorod-
ności wiekowej całego zespołu, 
który tworzą pracownicy młodzi, w 
średnim wieku i starsi. Jak przypo-
minała ekspertka IPiSS, każda z tych 
grup ma swoje potrzeby i oczekiwa-
nia, które pracodawca powinien 
uwzględnić – jeśli chce wykorzystać 
potencjał wynikający z tej różnorod-
ności. 

Na razie robi to niewiele firm. 
Marzena Strzelczak, dyrektorka 
generalna Forum Odpowiedzialne-
go Biznesu, przypomniała wyniki 

badania, które FOB przeprowadziło 
w ubiegłym roku wśród firm  sygna-
tariuszy Karty różnorodności oraz 
na ogólnopolskiej próbie pracodaw-
ców niezwiązanych z projektem. 
Wynika z niego, że 57 proc. polskich 
firm nie prowadzi żadnych działań 
związanych z zarządzaniem różno-
rodnością i w większości nie widzi 
takiej potrzeby. Zdecydowanie le-
piej jest wśród sygnatariuszy Karty 
różnorodności. W tej grupie, w po-
równaniu z 2014 r., prawie o 30 proc. 
wzrosło zainteresowanie działania-
mi skierowanymi do osób starszych 
i młodych. Prawie 80 proc. sygnata-
riuszy w swoich działaniach związa-
nych z różnorodnością skupia się na 
osobach młodych i prawie tyle samo 
na osobach starszych. – Tymczasem 
w grupie ogólnopolskiej w tej jej 
części, która w ogóle jakieś działania 
dotyczące zarządzania różnorodno-
ścią podejmuje –a więc dotyczy to 
mniej niż połowy polskich firm – jest 
to tylko nieco ponad jedna piąta – 
zaznaczała Marzena Strzelczak.

Anna Jawor–Joniewicz potwier-
dzała, że skala zarządzania wiekiem 
w polskich przedsiębiorstwach jest 
niewielka – zaledwie 2–3 proc. orga-
nizacji ma opracowaną i wdrożoną 
strategię zarządzania różnorodno-
ścią. Michał Olbrychowski, dyrektor 
w Deloitte, zaznaczał, że chociaż luka 
kompetencyjna związana z syste-
mem edukacji i emigracją zarobko-
wą sprawia, że firmy chętniej sięgają 

np. po osoby starsze, to temat róż-
norodności, zarządzania wiekiem 
nie jest jeszcze traktowany zbyt po-
ważnie. Jeśli firmy coś robią w tej 
kwestii, to zwykle ograniczają się do 
pojedynczych działań, np. szkoleń. 
– Zachęcamy HR–owców, by bar-
dziej zainteresowali się tym, co robią 
specjaliści marketingu, gdzie prze-
prowadza się wiele segmentacji 
klientów. Wiemy, kto jest ojcem, 
matką czy singlem i jakie są ich po-
trzeby. Warto robić to samo w firmie 
– sprawdzając, co jest ważne dla 
różnych grup pracowników. Wiado-
mo, że na każdym etapie życia ludzie 
doceniają różne benefity – dodawał.

– Pewne jest, że pracodawca, 
który nie myśli kompleksowo o 
różnorodności w miejscu pracy, nie 
dostrzeże ani wykluczenia osób 
młodych, ani starszych – podkreśla-
ła Karolina Kędziora, prezeska Pol-
skiego Towarzystwa Prawa Antydy-
skryminacyjnego (PTPA). Jak przy-
pomniała, organizacja założona w 
2006 r. ma za zadanie przeciwdzia-
łanie dyskryminacji różnych grup 
wykluczanych, w tym osób star-
szych. Swoją działalność PTPA roz-
poczęło od trzymiesięcznego moni-
toringu ogłoszeń o pracę (nadal je 
śledzi). Wtedy, w ponad połowie z 
ponad 50 tys. przeanalizowanych 
ogłoszeń o pracę w Warszawie zna-
leziono naruszenia dotyczące 
głównie wieku i płci. Niekiedy wy-
stępowały jednocześnie, jak w 

przypadku rekrutacji konsultantek 
do 25. roku życia czy księgowych do 
40. roku życia. Nie brakowało też 
zakamuflowanej dyskryminacji, gdy 
szukano kandydatów do pracy w 
„młodym dynamicznym zespole”. 

Czy sytuacja się poprawiła? – Nie 
jestem optymistką – przyznała Ka-
rolina Kędziora. Wg niej przeciętny 
pracodawca uważa, że to on decydu-
je, kogo będzie zatrudniał i nieko-
niecznie ma świadomość sytuacji 
demograficznej. Co więcej, wiele 
przyjętych i akceptowanych działań 
pracodawców narusza przepisy ko-
deksu pracy. Jak przypominała 
prezeska PTPA, niekiedy pozornie 
neutralne firmowe regulacje – np. 
specjalne premie za 100-proc. fre-
kwencję – mogą dyskryminować. Co 
prawda w Polsce jest stosunkowo 
mało postępowań sądowych doty-
czących dyskryminacji, ale głównie 
dlatego, że wiele osób nie decyduje 
się walczyć o swoje prawa w sądzie.

Zdaniem szefowej PTPA efektyw-
ną politykę antydyskryminacyjną 
prowadzą zwykle ci pracodawcy, 
którzy wprowadzają regulamin 
mający przeciwdziałać dyskrymina-
cji. Uwzględnia on różne przesłanki 
– nie tylko wiek, płeć, niepełno-
sprawność, ale też rasę, pochodze-
nie etniczne, tożsamość płciową i 
religię. Najczęściej robią to jednak 
duże firmy, głównie spółki z kapita-
łem zagranicznym. Jak podaje Ma-
rzena Strzelczak, w szóstym euro-
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pejskim badaniu warunków pracy 
Eurofound Polska jest na trzecim 
miejscu od końca, tuż za Albanią i 
Turcją, jeśli chodzi o istnienie związ-
ków zawodowych, rad pracowni-
czych czy innych organizacji wspie-
rających prawa pracowników. Rów-
nież jeśli chodzi  o zgłoszenia 
dotyczące wrogości w miejscu pracy 
jesteśmy poniżej średniej europej-
skiej. Ich liczba w Polsce to mniej 
więcej połowa tego co raportują 
pracownicy w Holandii, Francji czy 
krajach skandynawskich. – Takie 
dane z pewnością są pochodną 
edukacji i poczucia bezpieczeństwa. 
Wspomniane badania pokazują, jak 
mała jest u nas świadomość wła-
snych praw wśród pracowników i 
jak ogromna praca jest jeszcze przed 
pracodawcami i państwem – uważa 
dyrektorka generalna FOB.

Bardziej optymistycznie ocenia 
sytuację Iwona Szmitkowska, wice-
prezes potentata usług HR, grupy 
Work Service. Jak podkreślała, ry-
nek wymusza dzisiaj zmianę podej-
ścia pracodawców, którzy muszą się 
dostosować do nowych warunków. 
O ile przed kilkoma laty oczekiwali 
młodych i doświadczonych kandy-
datów, o tyle teraz, szczególnie w 
regionach, gdzie bezrobocie wynosi 
3–5 proc., szukają po prostu  ludzi do 
pracy. – Liczy się każdy kandydat, 
niezależnie od wieku. Firmy chętniej 
zatrudniają nie tylko osoby starsze, 
ale i długotrwale bezrobotne – pod-
kreślała wiceprezes grupy Work 
Service, która prowadzi m.in. akty-
wizację osób długotrwale bezrobot-
nych. Jako przykład podała zmianę 
nastawienia w jednej z dużych pol-
skich firm. Początkowo sceptycznie 
podchodziła do zatrudnienia długo-
trwale bezrobotnych kobiet, które 
przeszły proces aktywizacji. Jednak 
potem nie tylko przedłużyła ich 
umowy, ale też wzięła na siebie do-
wóz pracownic.

O poprawie sytuacji widocznej w 
statystykach mówił też Tomasz 
Schimanek, ekspert ds. organizacji 
pozarządowych i programów spo-
łecznych w Akademii Rozwoju Filan-
tropii w Polsce, która od 15 lat podej-
muje działania służące aktywizacji 
osób dojrzałych i starszych, a od 10 
lat stara się promować zarządzanie 
wiekiem. Przypominał, że w porów-
naniu z 2004 r. stopa zatrudnienia w 
grupie 55–64 lata prawie się podwo-

iła. – To oznacza, że ktoś tych ludzi 
przyjmuje do pracy – podkreślał 
Schimanek. Zarówno on, jak i pozo-
stali uczestnicy debaty zwracali też 
uwagę, że źródłem dyskryminacji są 
często negatywne stereotypy. –A te 
związane z wiekiem są bardzo silne, 
nie tylko w Polsce – mówiła Karolina 
Kędziora. – Trzeba więc uświada-
miać społeczeństwu, że te stereoty-
py istnieją i nie musimy bezreflek-
syjnie ich przyjmować. Zaznaczała, 
że dyskryminacja ze względu na 
wiek dotyczy również osób mło-
dych, od których oczekuje się kilku 
lat doświadczenia tuż po studiach.

Zdaniem Iwony Szmitkowskiej 
warto się też zastanowić, czy mówiąc 
stale o osobach 50+ jako o starszych 
pracownikach, nie wzmacniamy 
stereotypowego postrzegania tej 
grupy. – Przed 15–20 laty, gdy byli-
śmy krótko po przemianach, a nowe 
technologie dopiero do nas docie-
rały, grupa 50+była zupełnie inna 
niż obecnie. W rezultacie granica 
wieku pracowników, o których 
bardziej trzeba się troszczyć, prze-
suwa się w górę. Tymczasem praco-
dawcy, słysząc stale o pracownikach 
50+, zaczynają się zastanawiać, że 
może faktycznie coś z nimi jest – 
zaznaczała wiceprezes Work Servi-
ce.  O negatywnym wpływie stereo-

typów mówiła również Ewa Sowiń-
ska, zastępca prezesa Krajowej Rady 
Biegłych Rewidentów. Według niej 
traktowanie osób 55+ jako pokole-
nia, które musi być zaopiekowane, 
jest mylące. Dotyczy raczej wcze-
śniejszych generacji, gdy faktycznie 
kobiety w tym wieku liczyły dni do 
przejścia na emeryturę. Tymczasem 
dzisiaj wiele osób 55+ chce się uczyć 
i rozwijać zawodowo. Tak jest m.in. 
w środowisku biegłych rewidentów 
łączącym przedstawicieli różnych 
pokoleń – co roku wchodzą tam 
nowi, młodzi ludzie, ale aktywne są 
też osoby mające 90 lat…

– Zapraszamy więc do zawodu 
osoby, które widzą swoją karierę 
zawodową w dojrzałym wieku 
– mówiła Sowińska. Jak zaznaczała, 
młodym ludziom wchodzącym 
obecnie na rynek pracy trzeba 
uświadamiać, że prawdopodobnie 
pozostaną na nim do 70. roku życia, 
a może i dłużej. Warto więc zasta-
nowić się, co zrobić, by wytrwali – 
przechodząc z czasem na stanowi-
ska, gdzie mogą wykorzystać swoje 
doświadczenie. Zachętą do dłuż-
szej pracy byłyby nowe zawody, 
dobre warunki pracy. Zdaniem 
wiceszefowej KRBR warto, by pra-
codawcy i pracownicy obejrzeli 
film „Praktykant” z Robertem De 

Niro, który znakomicie pokazuje, 
jak wszystkie pokolenia wzajemnie 
się potrzebują i uzupełniają oraz 
jakie korzyści płyną ze współpracy 
młodych ludzi z doświadczonymi 
pracownikami. – Dla dojrzałych 
osób, podobnie jak dla młodych, 
pieniądze bardzo często nie są 
główną motywacją w pracy. Przede 
wszystkim chcą się czuć potrzebni i 
robić sensowne rzeczy. Warto więc 
na poziomie zarządów uświadamiać 
korzyści współpracy z różnorodną 
grupą i nie bać się łączyć pokoleń 
– podkreślała Ewa Sowińska. 

Takie łączenie będzie zresztą 
niezbędne, skoro – jak przypominał 
Michał Olbrychowski –  do 2020 r. 
w skali globalnej 50 proc. pracow-
ników będą stanowić młodzi ludzie 
z pokolenia Y, czyli tzw. milenniallsi. 
– Ci młodzi ludzie będą już wkrótce 
zarządzać pracownikami z pokole-
nia swoich rodziców i dziadków –
przypominała Marzena Strzelczak. 
Olbrychowski zaznaczał, że wielu 
milenniallsów odbiega od stereoty-
pu tej generacji. Są to już często 
osoby po 30. roku życia, które pełnią 
ważne funkcje w organizacjach, a 
ich podejście do świata i rynku 
pracy też się zmienia. Pokazało to 
zresztą tegoroczne badanie „The 
Deloitte Millennial Survey”. 

konieczność wobec rynku pracy

Ważna jest świadomość 
osób prowadzących w 
firmach rekrutację – czy 
są przygotowane do tego, 

że mają być wrażliwe na różnorod-
ność. Czy wiedzą, że stereotypowe 
myślenie, iż starsza osoba nie podnosi 
kwalifikacji, nie zna nowych technolo-
gii i tylko chce przetrwać do emerytu-
ry – może nie być prawdą o kandyda-
cie do pracy, który przed nimi siedzi. 
Społeczeństwo jest gotowe na zmiany, 
ale potrzebna jest edukacja.  ∑

KAROLINA KĘDZIORA 
prezeska Polskiego Towarzystwa Prawa 

Antydyskryminacyjnego

Czy mówiąc stale o osobach 
50+ jako o starszych pracow-
nikach, nie wzmacniamy ich 
stereotypowego postrzega-

nia? Przed 15–20 laty, krótko po 
przemianach, grupa 50+ była zupeł-
nie inna niż obecnie. Granica wieku 
pracowników, o których bardziej 
trzeba się troszczyć, przesuwa się w 
górę. Tymczasem pracodawcy, sły-
sząc stale o pracownikach 50+, za-
czynają się zastanawiać, że może 
faktycznie coś z nimi jest. ∑

IWONA SZMITKOWSKA 
wiceprezes zarządu, Work Service SA

Problem stereotypów dotyczą-
cych wieku leży nie tylko po 
stronie pracodawców, ale 
również pracowników, np. ich 

negatywnego podejścia do pracy. Co 
prawda często wynika ono nie tyle z 
wieku, ile ze środowiska. W wielu 
środowiskach pracę traktuje się jako 
zło konieczne wykorzystując każdą 
okazję, by nie pracować, jeśli ma się z 
czego żyć. ∑

TOMASZ SCHIMANEK 
ekspert ds. organizacji pozarządowych 
i programów społecznych w Akademii 

Rozwoju Filantropii w Polsce
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Niepewna sytuacja na świecie 
sprawiła, że dużo częściej niż kie-
dyś młodzi ludzie szukają stabil-
ności w miejscu pracy. Chcą pra-
cować na etacie i związać się z fir-
mą na dłużej – choć nadal ważna 
jest dla nich praca, która ma cel i 
wartości

Tomasz Schimanek zwracał 
uwagę, że stereotypy dotyczące 
wieku to także wina samych pra-
cowników, ich podejścia do pracy, 
choć często jest to kwestia nie tyle 
wieku, ile środowiska. – W wielu 
środowiskach pracę traktuje się 
jako zło konieczne, myśląc o eme-
ryturze jak o upragnionym raju i 
wykorzystując każdą okazję, by 
nie pracować, jeśli ma się z czego 
żyć – twierdził ekspert Akademii 
Rozwoju Filantropii. Przypominał, 
że chociaż nie brakuje świetnie 
wykształconych osób 50+, które w 
małym palcu mają nowoczesne 
technologie, to badania wykazują, 
że generalnie efektywność takich 
pracowników zaczyna spadać. 

– Nie możemy tego jednak 
uogólniać. Rekruter zawsze powi-
nien myśleć o konkretnej osobie, 
a nie o stereotypie. Statystyki 
pokazują trendy, ale w zarządza-
niu ludźmi liczą się konkretne 
osoby – argumentowała Iwona 
Szmitkowska. Zaznaczała też, że 
przy obecnym postępie technicz-
nym, automatyzacji, coraz mniej 
miejsc pracy wymaga dużego 
wysiłku fizycznego, któremu star-
szy pracownik może nie sprostać. 

Potwierdza to Katarzyna Pacut, 
dyrektor ds. personalnych w Po-
lfie Warszawa –  Grupa Polphar-
ma. Według niej chociaż efektyw-
ność osób 50+ może być mniejsza, 
to w zakładach można dostosować 
do tego linie technologiczne, wy-
dłużać przerwy – aby zapewnić 
sobie wiedzę ekspercką i do-
świadczenie dojrzałych pracowni-
ków. – Chcąc, aby każde pokolenie 
w firmie dobrze się czuło, trzeba 
dostosować do tego benefity, 
sposób pracy. To także praca nad 
świadomością menedżerów – 
głównie przedstawicieli pokolenia 
X i Baby Boomers, którzy często 
nie rozumieją młodych ludzi. 
Choćby tego, że ktoś przychodzi 
na rozmowę rekrutacyjną w T–
shircie i oznajamia, że w czwartek 
chciałby wcześniej wychodzić z 
pracy, bo ma jazdy konne. Musimy 
sobie umieć z tym radzić – mówiła 
przedstawicielka grupy Polphar-
ma, gdzie jesienią ubiegłego roku 
rozpoczęto realizację projektu 
„Polpharma łączy pokolenia”. Do 
działań związanych z zarządza-
niem wiekiem firmę, która w 2015 
r. podpisała Kartę różnorodności, 
skłoniła też sytuacja na rynku 
pracy i wyniki wewnętrznej anali-

zy. – Okazało się, że jeśli nic nie 
zrobimy, to w 2025 r. będziemy 
mieli poważnie zagrożone kluczo-
we stanowiska w firmie. Dość 
szybko rośnie bowiem grupa osób 
najstarszych, a na ich miejsce nie 
pojawiają się ludzie młodzi, a jeśli 
przychodzą, to szybko odchodzą. 
Pracujemy więc nad szeroko za-
krojonymi działaniami, nie tylko 
wizerunkowymi – wyjaśniała Ka-
tarzyna Pacut. 

Jak podkreślali uczestnicy debaty, 
działania są potrzebne nie tylko po 
stronie firm. – Chociaż wewnętrzna 
polityka firmy jest bardzo istotna, to 

nie można zrzucać całej odpowie-
dzialności na pracodawców. Bez 
zmian systemowych firmy nie pora-
dzą sobie tak, byśmy mogli uzyskać 
zmianę w skali kraju. Tymczasem 
działania państwa – w tym wycofanie 
się z podwyższenia wieku emerytal-
nego – stoją w sprzeczności z tym, co 
należałoby zrobić – stwierdziła Ka-
rolina Kędziora. Według niej po-
trzebna jest solidna, długotrwała 
edukacja społeczeństwa – trzeba 
wyjaśniać, dlaczego podnoszenie 
wieku emerytalnego i utrzymanie 
starszych osób na rynku pracy jest 
dla nas ważne i łączyć to z konkret-

nymi rozwiązaniami zachęcającymi 
do dłuższej aktywności. Nie powinno 
być też okresu ochronnego przed 
emeryturą – duże firmy, mając do-
brych prawników, i tak ten przepis 
obejdą, a mniejsze boją się zatrud-
niać starszych. 

– Z naszych badań wynika, że 
wielu pracodawców nie zetknęło 
się dotychczas z pojęciem zarzą-
dzania różnorodnością. Jest więc 
ogromne pole do działania ze 
strony rządu w promowaniu tej 
idei i korzyści, jakie z niej płyną – 
podkreślała Anna Jawor–Jonie-
wicz.

– Bez wsparcia państwa, roz-
wiązań prawnych, bez zaangażo-
wania pewnych pieniędzy nic się 
nie da zrobić. Pracodawcy kalku-
lują racjonalnie – wybierając to, 
co się opłaca – mówił Tomasz 
Schimanek. Jako przykład do 
naśladowania podawał Finlandię. 
Tam wiek emerytalny wynosi 65 
lat, ale bardzo opłaca się praco-
wać dłużej – lata pracy po osią-
gnięciu wieku emerytalnego 
najbardziej zwiększają świadcze-
nia emerytalne. 

Zdaniem Marzeny Strzelczak 
dobrze, by państwo stworzyło 
mechanizmy wspierające opiekę 
senioralną – nad rodzicami star-
szych pracowników, którzy jesz-
cze mają kilka–kilkanaście lat do 
emerytury. – Jeśli można było 
stworzyć program 500+ i tak 
przyjazne regulacje dotyczące 
opieki nad dziećmi, to dlaczego 
nie można pomyśleć, by pracow-
nik w pewnym wieku miał choćby 
miesiąc na opiekę nad rodzicami 
– pytała dyrektorka generalna 
FOB.  —Anita Błaszczak

Dopóki kwestią różnorod-
ności będą zajmowały się 
działy HR, działy komuni-
kacji czy menedżerowie 

ds. różnorodności, pozostanie ona 
tematem teoretycznych dyskusji. 
Zmiany na rynku pracy wymagają 
przesunięcia ośrodka decyzyjnego 
z dyrektorów HR na szefów firm. 
Jeśli to nie nastąpi, będziemy 
mogli mówić o ciekawych projek-
tach zgłoszonych do FOB, ale nie o 
realnej zmianie na rynku pracy. ∑

MICHAŁ OLBRYCHOWSKI
dyrektor w Dziale Konsultingu 

Deloitte

W zarządzaniu różnorod-
nością chodzi o to, by 
stworzyć tak bogaty 
pakiet instrumentów 

motywowania pracowników, żeby 
mogli z nich korzystać na różnych 
etapach rozwoju zawodowego. 
Różne grupy wiekowe pracowni-
ków mają różne preferencje. Dla 
starszych bardzo ważna jest atmos-
fera w miejscu pracy, relacje i stabil-
ność zatrudnienia. Młodzi bardzo 
cenią elastyczność, rozwój i powie-
rzenie im odpowiedzialności. ∑

ANNA JAWOR–JONIEWICZ
Zakład Zarządzania Zasobami Ludzkimi 

w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych

Chcąc, aby każde pokolenie 
w firmie dobrze się czuło, 
trzeba dostosować do tego 
benefity, sposób pracy. To 

także praca nad świadomością 
menedżerów – głównie przedsta-
wicieli pokolenia X i Baby Bo-
omers, którzy często nie rozumie-
ją młodych ludzi. Choćby tego, że 
ktoś przychodzi na rozmowę re-
krutacyjną w T–shircie i oznaja-
mia, że w czwartek chciałby 
wcześniej wychodzić z pracy, bo 
ma jazdy konne. ∑

KATARZYNA PACUT
dyrektor ds. personalnych w Polfie 

Warszawa –  Grupa Polpharma

Dobrze, by państwo stwo-
r z y ł o  m e c h a n i z my 
wspierające opiekę se-
nioralną – nad rodzica-

mi starszych pracowników, któ-
rzy jeszcze mają kilka– kilkana-
ście lat do emerytury.– Jeśli 
można było stworzyć program 
500+ i tak przyjazne regulacje 
dotyczące opieki nad dziećmi, to 
dlaczego nie można pomyśleć, 
by pracownik w pewnym wieku 
miał choćby miesiąc na opiekę 
nad rodzicami. ∑

MARZENA STRZELCZAK
dyrektorka generalna Forum 

Odpowiedzialnego Biznesu

Obowiązek raportowania 
danych niefinansowych 
przez duże firmy spra-
wi, że kwestia polityki 

zarządzania ludźmi, w tym za-
rządzania wiekiem, zyska na 
znaczeniu również w firmach, 
które na dzisiaj nie mają obo-
wiązku raportowania danych 
niefinansowych. Moja praktyka 
pokazuje, że już dzisiaj wiele 
średniej wielkości firm dobrze  
zarządza ludźmi, ale tego nie 
raportuje. ∑

EWA SOWIŃSKA
zastępca prezesa Krajowej Rady 

Biegłych Rewidentów
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Wielu pracodawców uważa, że zarządzanie różnorodnością nie 
jest im do niczego potrzebne, gdyż zatrudniając wyłącznie na 
podstawie kompetencji, potwierdzają nie tylko wizerunek 
firmy otwartej i tolerancyjnej, ale też tworzą firmę przyjazną 

różnorodnym pracownikom.  
Niestety, to za mało. Warto zadbać o regulacje wspierające atmosferę 

wzajemnego szacunku oraz szkolenia pomagające pracownikom zrozumieć 
nieświadome uprzedzenia i obszary do rozwoju, budujące otwarte i włącza-
jące miejsca pracy. Tu z pomocą przychodzi Karta Różnorodności, koordyno-
wana w Polsce od pięciu lat przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Karta Różnorodności jest międzynarodową inicjatywą wspieraną przez 
Komisję Europejską, której celem jest upowszechnianie zarządzania róż-
norodnością i przeciwdziałania dyskryminacji w miejscu pracy. Od 2004 r., 
kiedy Karta zaistniała we Francji, pomysł podjęło kolejnych 17 krajów. Polska 
jako pierwszy z czterech krajów z tzw. bloku wschodniego 
jest w tym gronie od pięciu lat. 

Podpisując Kartę Różnorodności, firmy i organizacje 
deklarują chęć działania na rzecz spójności i równości 
społecznej w miejscu pracy i poza nim, wyrażając goto-
wość włączania w te działania także swoich partnerów 
biznesowych i społecznych. W Europie takich pracodaw-
ców jest już ponad 7000, w Polsce Kartę Różnorodności 
podpisało dotychczas prawie 170 organizacji, zatrudnia-
jących w sumie ponad 250 tys. pracowników. Wśród sy-
gnatariuszy Karty od 2016 r. są także dwa pierwsze miasta 
– Słupsk i Poznań.

Zarządzanie różnorodnością – po co?

Dzięki otwartym granicom i swobodnemu przemieszczaniu 
się mieszkańców różnych krajów Europy rośnie różnorod-
ność społeczeństw Unii Europejskiej. W wielu przypadkach 
zmiana miejsca zamieszkania jest związana z pracą, to zja-
wisko od lat znane pracodawcom, ważne dla ich konkuren-
cyjności. Nowe wyzwania i szanse związane są też z napły-
wem imigrantów. 

Szereg badań pokazuje, że realizowanie działań promują-
cych różnorodność pomaga uzyskać dostęp do szerokiej bazy 
talentów, zwiększa innowacyjność, ułatwiając pozyskanie no-
wych klientów i rynków. Zarządzanie różnorodnością pomaga w 
rozwiązywaniu narastających wyzwań demograficznych. Wraz z 
wydłużaniem się życia będziemy także pracować coraz dłużej, co oznacza 
już nie dwa, ale trzy lub cztery pokolenia w jednej firmie. Różniące się stylem 
pracy, umiejętnościami i potrzebami. Różnorodność wiekowa może być siłą 
organizacji, ale by było to możliwe, firma i jej pracownicy muszą nauczyć się 
wykorzystywać właściwe narzędzia i metody współpracy, komunikacji, mo-
tywacji, tak różne dla różnych grup np. wiekowych.

Badania pokazują, że bardziej zróżnicowane zespoły, pracujące w otwar-
tym i przyjaznym otoczeniu, lepiej oceniają ryzyko, osiągają lepsze wyniki 
i działają w sposób bardziej wydajny. Poczucie akceptacji w miejscu pracy 
przekłada się na wzrost zaangażowania pracowników, a to z kolei oznacza 
dla firmy konkretne korzyści. Ważnym aspektem promowania różnorod-
ności jest oczywiście poprawa wizerunku i reputacji przedsiębiorstwa. Nie 
tylko ze względu na klientów, ale i potencjalnych pracowników.

Ważne z perspektywy pracodawców powinny być także wyniki euro-
pejskiego badania (Eurobarometr) wykazujące, że społeczeństwo po-
piera działania promujące różnorodność w miejscu pracy. 79 proc. re-
spondentów–Europejczyków popiera: szkolenie pracowników i praco-
dawców w kwestiach dotyczących różnorodności, 76 proc. 
monitorowanie procedur rekrutacji, a 69 proc. monitorowanie struktu-
ry zasobów ludzkich.

Różnorodność w polskich organizacjach

Forum Odpowiedzialnego Biznesu przeprowadziło w ciągu ostatnich 
pięciu lat dwa badania (w 2014 i 2016 r.) nt. zarządzania różnorodnością 
w Polsce. Obie edycje pokazują stały wzrost zainteresowania tematem, 
zarówno wśród organizacji, które podpisały Kartę Różnorodności, jak i 

tych niezwiązanych z projektem. 
Polscy sygnatariusze karty Różnorodności najczęściej (95 proc.) 

skupiają się na wyrównywaniu szans kobiet i mężczyzn – to 
wzrost o 26 proc. w stosunku do wyników sprzed dwóch 

lat. Rekordowy wzrost zainteresowania w stosunku do 
pierwszej edycji badania wśród sygnatariuszy Karty 

dotyczy działań związanych z: niepełnosprawno-
ścią (z 44 do 80 proc. wskazań w 2016 r.) oraz 

tożsamością płciową (z 13 do 53 proc. wska-
zań) i orientacją seksualną (z 18 do 44 proc.), 
a także pochodzeniem rasowym i etnicznym 
(z 26 do 55 proc.). 

W ciągu dwóch lat, które upłynęły od 
pierwszego badania sygnatariuszy, widać, że 

coraz poważniej traktowane są też wyzwania 
demograficzne – specjalne działania z myślą o 

pracownikach młodych i starszych podejmuje już 
ponad 70 proc. organizacji z tej grupy (dwa lata wcze-

śniej było to ok. 50 proc.). 
80 proc. sygnatariuszy Karty włączyło też zagad-

nienia różnorodności do swojej kultury korporacyj-
nej. Choć to mniej o 8 pkt proc. niż w badaniu z 2014 
r., to wydaje się, że jest to dla firm już dość oczywi-
sty element. Coraz popularniejsze są też działania 
na rzecz większej równowagi między życiem zawo-
dowym i osobistym pracowników, obecnie jest to 

już 82 wobec 65 proc. w 2014 r. Temat różnorodności 
jest stałym elementem komunikacji wewnętrznej i 

zewnętrznej (86 proc.), zdecydowanie więcej firm prowa-
dzi też szkolenia podnoszące świadomość pracowników w tym zakresie 
– to obecnie 74 proc. firm–sygnatariuszy wobec 59 proc. w 2014 r.

To, co najbardziej martwi, to fakt, że ponad połowa polskich firm (próba 
ogólnopolska) nie prowadzi żadnych działań związanych z zarządzaniem 
różnorodnością i, co więcej, uznaje ten stan za optymalny – ponad 90 proc. 
w tej grupie nie zamierza takich działań prowadzić w przyszłości.

Karta Różnorodności jako deklaracja pewnych wartości ważnych dla 
organizacji może być pierwszym krokiem do otwarcia nowego rozdziału 
działań, które w perspektywie przyniosą jej bardzo konkretne korzyści. 
To co konieczne to przede wszystkim dobra wola i wiedza. 

 —Marzena Strzelczak,
 dyrektorka generalna i członkini zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Karta Różnorodności
– deklaracja otwartości 

Międzynarodowa inicjatywa ma na celu upowszechniać działania na rzecz spójności i równości społecznej
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T
rudno mieć za złe przed-
siębiorstwom, że ich 
nadrzędnym celem jest 
maksymalizacja zysku. 
Pytanie tylko, w jaki 
sposób do niego dążą. 

Jak mawiał Henry Ford, „Interes, 
który nic poza pieniędzmi nie przy-
nosi, jest złym interesem”. W tym 
kontekście warto pochylić się nad 
kwestią społecznej odpowiedzialno-
ści biznesu, której kwintesencją na 
giełdzie jest Respect Index. Jego data 
bazowa to 31 grudnia 2009 r. Kwalifi-
kacja do niego jest zaś kilkuetapowa. 

Najpierw giełda wybiera spółki, 
które wchodzą w skład indeksów 
WIG20, mWIG40 i sWIG80. Potem 
bierze pod lupę jakość wypełniania 
obowiązków informacyjnych i we-
ryfikuje, w jakim stopniu poszcze-
gólne spółki dbają o relacje z inte-
resariuszami. Proces ten jest reali-
zowany poprzez kontrolę raportów 
firm oraz przegląd ich serwisów 
internetowych. Najważniejszy etap 
to audyt ankiet wypełnianych przez 
spółki. Te, które uzyskają najwyższą 
liczbę punktów, trafiają do indeksu. 
Ich liczba jest zmienna, obecnie 
tworzy go 25 firm. Największy 
udział, bo razem aż 30–procentowy, 
mają KGHM, PKN Orlen i PZU. Listę 
zamykają natomiast Elektrobudo-
wa, Pelion i PCC Rokita.

To już konieczność

Na Zachodzie normą jest, że inwe-
storzy uwzględniają w swoich decy-
zjach kwestie odpowiedzialności 
społecznej biznesu poszczególnych 
firm. Natomiast w Polsce nadal poku-
tuje mit, że to fanaberie i choć świa-
domość w tym zakresie systematycz-
nie rośnie, to wciąż jest stosunkowo 
niska. PKN Orlen przytacza ciekawe 
wyniki badania GPW i Deloitte, z 
którego wynika, że aż 77 proc. inwe-
storów nie analizuje notowań Respect 
Index, a ponadto 69 proc. nie potrafi 
wymienić choćby pięciu spółek 
wchodzących w jego skład. Co więcej, 
aż 58 proc. respondentów badania 
nie zgadza się lub nie wie, czy ustano-
wienie i rozwijanie indeksu spółek 
odpowiedzialnych jest słuszne i czy 
powinien być kontynuowany. To po-
kazuje, że w Polsce nadal jest dużo do 
zrobienia, ale spółki nie zamierzają 

czekać i idąc śladem zagranicznych 
emitentów, coraz mocniej stawiają na 
CSR. Szczególnie te największe, w 
których akcjonariatach jest spory 
odsetek inwestorów zagranicznych.   

Konkurencja na rynku kapitało-
wym jest duża i dobry CSR może być 
mocną kartą przetargową, gdy inwe-
stor będzie miał do wyboru dwie 
podobne firmy. Wybierze tę, która 
lepiej traktuje swoich partnerów 
biznesowych, nie truje środowiska i 

otwarcie komunikuje się z rynkiem. 
Eksperci są zgodni co do tego, że 
obecność w Respect Index powinna 
zyskiwać na znaczeniu.

– Na rynkach zagranicznych 
dość popularne są np. tzw. etyczne 
fundusze inwestycyjne, które loku-
ją kapitał właśnie w spółki dbające 
m.in. o CSR – mówi Bartosz Krze-
siak, dyrektor w DM Navigator. 
Wprawdzie w Polsce na razie sta-
nowią one niewielką część rynku, 

ale można znaleźć je w ofercie Altus 
TFI czy PZU TFI. 

– Fenomenem jest to, że coraz 
więcej młodych ludzi ufa korpora-
cjom bardziej niż rządom. Spółki, 
doskonale to rozumiejąc, angażują 
się w działania CSR. Korzystają na 
tym wszyscy: lokalne społeczności i 
właściciele firm – mówi Michał Go-
cłowski, szef marketingu w ARIA 
Fund. Zjawisko to jest widoczne nie 
tylko na giełdzie, ale również w seg-
mencie funduszy private equity. – 
Zauważamy, że coraz większa liczba 
inwestorów instytucjonalnych na 
całym świecie zaczęła „włączać” te 
zasady do swoich kryteriów w pro-
cesie podejmowania decyzji inwe-
stycyjnych – potwierdza Paweł Gie-
ryński, partner w funduszu Abris.

Nie tylko prestiż

Wprawdzie skład indeksu ewolu-
uje, ale spora część spółek jest w nim 
obecna od samego początku. Przy-
kładem może być ING Bank Śląski. 

– Za każdym razem dostarczamy 
audytorom szczegółowe dane i prze-
chodzimy drobiazgową weryfikację. 
Skutecznie dbamy o solidne przygo-
towanie – mówi Joanna Warmuz, 
ekspert ds. komunikacji w ING Banku 
Śląskim. Dodaje, że spółka bardzo 
poważnie traktuje również rekomen-
dacje, które otrzymuje od audytora 
po każdej edycji Respect Index. – Z 
ich inspiracji powstała nasza pierwsza 
strategia CSR w 2012 r., kolejne rapor-
ty społecznej odpowiedzialności 
biznesu, a w połowie 2017 r. planuje-
my zaprezentować raport zintegro-
wany za rok 2016 w wersji interaktyw-
nej online, który będzie łączył dane 
finansowe i niefinansowe – zapowia-
da. Z kolei PGE podkreśla, że w Re-
spect Index nie chodzi jedynie o 
prestiż w oczach inwestorów, ale 
także o realne wymagania, jakie sta-
wiają sobie pozostali uczestnicy 
rynku kapitałowego, np. banki i insty-
tucje finansowe. – PGE od lat prowa-
dzi działalność, mając na uwadze 
zrównoważony rozwój, i jest to do-
brze odbierane na rynku kapitało-
wym, czego potwierdzeniem może 
być szeroki dostęp do źródeł finanso-
wania, w tym do euroobligacji – mówi 
Maciej Szczepaniuk, rzecznik PGE. 

Jednocześnie firmy podkreślają, 
że wymagania rosną, bo kolejne 

Indeks dla spółek, 
Obecność w Respect Index to nie tylko kwestia prestiżu,            
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Respect Index na tle rynku
4.01.2010=100 proc.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

143,8

129,6

Spółka Branża Udział w portfelu 
indeksu, w proc.

Wartość rynkowa*, 
w mld zł

KGHM surowce 11,66 25,5

PKN Orlen paliwa 10,04 41,1

PZU finanse 9,80 31,1

Pekao finanse 9,52 37

BZ WBK finanse 9,25 35,5

PGNIG paliwa 8,64 36,9

PGE energetyka 8,34 23

ING BSK finanse 4,94 23,2

Lotos paliwa 3,76 9,4

Millennium finanse 3,63 8,6

Tauron energetyka 2,87 5,7

Orange Polska telekomunikacja 2,60 6,2

Grupa Azoty chemia 2,50 7

Budimex budownictwo 2,28 6,6

Handlowy finanse 2,28 10,7

Energa energetyka 1,93 4,7

Forte przemysł 1,17 2

GPW finanse 1,09 2

Bogdanka surowce 0,79 2,7

Apatror przemysł 0,78 1,2

Kogeneracja energetyka 0,58 1,4

Trakcja przemysł 0,52 0,9

Elektrobudowa budownictwo 0,47 0,5

Pelion handel 0,36 0,6

PCC Rokita chemia 0,19 1,4

Charakterystyka 25 spółek wchodzących w skład Respect Index
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             ale również wymierne korzyści dla firmy i jej akcjonariuszy

edycje Respect Index obejmują co-
raz to nowe zagadnienia. – Tym 
bardziej cieszy fakt, że nasza firma 
jest obecna w Indeksie od początku 
jego istnienia. Ponadto została rów-
nież zakwalifikowana do FTSE4Go-
od Emerging Index, który skupia 
spółki z ponad 20 krajów, wyróżnia-
jące się w działaniach z obszarów 
ESG (environmental, social, gover-
nance) – mówi Konrad Ciesiołkie-
wicz, dyrektor komunikacji korpora-
cyjnej i CSR Orange Polska. Do Re-
spect Index konsekwentnie 
kwalifikują się też m.in. Lotos, PKN 
Orlen czy Apator, które zgodnie 
podkreślają, że rosnące oczekiwania 
i coroczna weryfikacja są potwier-
dzeniem przestrzegania najwyż-
szych standardów, a zarazem świet-
nym impulsem do dalszego dosko-
nalenia już istniejących.

Zmiany, zmiany…

Podobnie jak większość krajów UE, 
Polska niedawno transponowała do 
swojego porządku prawnego dyrek-
tywę w sprawie raportowania infor-

macji niefinansowych i dotyczących 
różnorodności. 

 – Zanim jednak do tego doszło, 
minimalne wymogi dotyczące ujaw-
niania informacji niefinansowych z 
niej wynikających zostały określone 
w zmienionej ustawie o rachunko-
wości, natomiast większa część 
sprawozdawczości niefinansowej 
dużych spółek wynikała z decyzji 
samych spółek i panujących na 
rynku trendów – mówi Monika Ka-
czorek, partner w grupie Mazars. 
Tylko niektóre kraje członkowskie 
(m.in. Wielka Brytania, Francja, 
Dania) we własnym zakresie wpro-
wadziły na poziomie krajowym 
dodatkowe zwiększone wymogi 
dotyczące sprawozdawczości niefi-
nansowej. – Natomiast po transpo-
nowaniu Dyrektywy 2014/95/UE 
wszystkie Jednostki Zainteresowa-
nia Publicznego (m.in. spółki giełdo-
we, banki–red.) spełniające określo-
ne kryteria zobowiązane są do pu-
blikowania rozszerzonych danych 
niefinansowych – podkreśla eks-
pertka z Mazars. Nowe obowiązki 
weszły w życie z początkiem 2017 r. 
i objęły ok. 300 spółek.

Zobowiązanie do informowania o 
działaniach CSR na łamach raportu 
rocznego w oczywisty sposób zmoty-
wuje spółki do większego wysiłku. – 
Przeczytamy o tym już w raportach 
za 2017 r. Myślę, że dokonana zmiana 
ustawy o rachunkowości i praktyka 
spółek w zakresie raportowania o 
CSR, która niebawem się wykształtu-
je, spowodują, że za jakiś czas pew-
nym modyfikacjom ulegną kryteria 
kwalifikacji do Respect Index – uważa 
dyrektor DM Navigator. 

Drobni wracają do gry

Demontaż OFE i zawirowania na 
globalnych rynkach kapitałowych 
zniechęciły inwestorów indywidual-
nych do kupowania akcji na war-
szawskiej giełdzie. Jednak jest 
światełko w tunelu: w tym roku, po 
raz pierwszy od siedmiu lat, ich od-
setek w strukturze obrotów wzrósł. 
Niestety, spora część spółek, nawet 
tych tworzących Respect Index, jest 
na bakier z drobnymi graczami. 

– Choć wiadomo, że komunikacja 
z akcjonariuszami nie stanowi jedynej 

przesłanki kwalifikacji do takiego 
indeksu, to wspomniany problem 
powoduje, że dla indywidualnego 
uczestnika rynku indeks ten w prak-
tyce nie odgrywa aż tak dużej roli, bo 
ta grupa inwestorów znacznie bar-
dziej ceni dobrą fundamentalnie fir-
mę, świetnie się z nim komunikującą 
niż słabo komunikującą się, zaliczaną 
do Respect Indeksu – podkreśla Piotr 
Cieślak, wiceprezes Stowarzyszenia 
Inwestorów Indywidualnych. Dodaje, 
że pojawia się w tym miejscu pytanie, 
czy spółka nieprowadząca zrówno-
ważonej polityki komunikacyjnej 
adresowanej do wszystkich grup in-
westorów powinna otrzymywać takie 
wyróżnienie. 

 – Cieszyć w tym wszystkim nato-
miast może, że przynajmniej część 
firm zaliczanych do Respect dosko-
nale zdaje sobie sprawę z roli, jaką w 
akcjonariacie odgrywa inwestor in-
dywidualny, i z odpowiedzialności, 
jaka wynika z przynależności do tego 
indeksu. Pozostaje mieć nadzieję, że 
w przyszłości tą samą drogą pójdą 
pozostałe firmy z tego segmentu 
– reasumuje wiceprezes SII. 

  —Katarzyna Kucharczyk

które patrzą szerzej

N ieprzerwanie od 2009 r. 
KGHM Polska Miedź znaj-
duje się w gronie spółek 
notowanych na GPW w ra-

mach prestiżowego Respect Index. 
Ta ciągła obecność nie jest kwestią 
przypadku, ale efektem świado-
mych działań na rzecz środowiska, 
ładu korporacyjnego, relacji spo-
łecznych oraz pracowniczych, co 
doceniają audytorzy, ale przede 
wszystkim nasi akcjonariusze i inte-
resariusze. Świat niegdyś wyznaczał 
trendy w sferze CSR, dziś standardy 
są po prostu obowiązujące, a często 
sami stawiamy sobie jeszcze wyżej 
poprzeczkę. ∑
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TOMASZ MACIEJOWSKI 
dyrektor departamentu komunikacji 

i CSR KGHM 

Warto podkreślić, że 
obecność w Respect 
Index i realizacja poli-
tyki CSR przynosi nie 

tylko korzyści wizerunkowe. 
Istotną kwestią jest również wzrost 
wiarygodności banku dla klientów, 
inwestorów i kontrahentów oraz 
zmniejszenie ryzyka współpracy z 
partnerami nieprzestrzegającymi 
zasad etycznych i środowisko-
wych. Jesteśmy także atrakcyjni 
dla potencjalnych pracowników 
– młodych osób, dla których istot-
nym kryterium wyboru jest wła-
śnie odpowiedzialność społeczna 
pracodawcy. ∑
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ANNA PULNAR
specjalista 

ds. CSR Banku Millennium

Po ponad sześciu latach funk-
cjonowania tego elitarnego 
indeksu oceniamy go jedno-
znacznie pozytywnie. Obec-

ność spółek w portfelu Respect In-
dex to niebagatelny prestiż. Od li-
stopada 2009 r. do dziś wskaźnik 
ten urósł 78 proc., podczas gdy WIG 
zyskał w tym czasie 49 proc. Naj-
ważniejsze, że znalazł on swoje 
miejsce w świadomości spółek oraz 
inwestorów. Potwierdza to rosnące 
zainteresowanie emitentów oraz 
rekordowa liczba uczestników tego 
indeksu – w ostatniej edycji trafiło 
do niego 25 podmiotów. Mamy 
jednak świadomość, że nadal jest 
dużo do zrobienia. Potwierdzają to 

wyniki badania kwestii CSR wśród 
profesjonalnych uczestników ryn-
ku. Co prawda krajowi analitycy czy 
zarządzający znają Respect, mają 
wiedzę z zakresu biznesu odpowie-
dzialnego społecznie, ale w więk-
szości przypadków nie uwzględnia-
ją tych kwestii w swojej polityce in-
westycyjnej. Nie ma jednak 
wątpliwości, że polskie spółki pu-
bliczne są coraz bardziej zaintere-
sowane kwestiami CSR. Dotychczas 
sygnał ten szedł najczęściej ze 
strony zagranicznych inwestorów. 
Dotyczyło to jednak największych 
spółek albo tych, gdzie główny ak-
cjonariusz wprowadzał standardy 
międzynarodowe. W najbliższym 
czasie silnym impulsem do wzrostu 
zainteresowania CSR–em będzie 
dyrektywa o raportowaniu danych 
niefinansowych. Może dojść do 
skokowego wzrostu liczby spółek 
raportujących, a to może za sobą 
pociągnąć także wzrost zaintereso-
wania ze strony inwestorów, którzy 
zaczną przykładać większą wagę do 
tego, jakie informacje spółka poda-
je nie tylko w raporcie finansowym, 
ale także w raporcie społecznym. ∑

MAŁGORZATA ZALESKA
prezes GPW
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◊: CSR umarł?
Dominika Bettman, członek 
zarządu ds. finansowych 
Siemens: Tak słyszałam...

A nie umarł?
D.B.: Jeśli firma co innego głosi, a 
co innego robi, to owszem, w tym 
rozumieniu CSR się spalił. A tak 
przecież bywa, że niektórzy np. 
wykazują aktywność, bo inni są 
aktywni. Albo podejmują się 
czegoś, co robi konkurencja, ale 
tak naprawdę nic z tych działań 
nie wynika, nie przekłada się to 
na filozofię, przemyślaną 
koncepcję zarządzania. A 
powinno. 

Drugi zarzut – CSR to PR...
D.B.: Tak bywa i znów nie 
powinno. Załóżmy, że w 
Siemensie powstaje nowa 
turbina, która spełnia wszelkie 
wymogi technologiczne 
–niskoemisyjności, wysokiej 
efektywności itd. Dla nas to jest 
coś zupełnie naturalnego, bo 
wynika ze strategii działania i 
filozofii firmy. Dopiero kolejny 
krok to  chęć pochwalenia się 
zrealizowaną inwestycją i ową 
turbiną, pomysły, jak ją 
rozpropagować. W tym 
momencie faktycznie istnieje 
ryzyko pomylenia CSR–u 
z PR–em. Ale tutaj dochodzi 
wiarygodność, możliwość 
powiedzenia firmie: 
„sprawdzam!”. Dla mnie więc CSR 
ani nie umarł, ani nie jest PR–em.

Więc czym jest?
Anna Grosiak, dyrektor ds. 
rozwoju biznesu/pełnomocnik 
ds. zrównoważonego rozwoju 
Siemens: Ważna jest spójność 
pomiędzy tym, co firma głosi, a 
tym, co robi. My jako firma z 
tradycjami, na świecie istniejąca 
od przeszło 150 lat, w Polsce od 
ponad 25 lat, wiemy, że ważne jest 
to, co konkretnie robimy, jak 
działamy na rynku, jaką mamy 
kulturę organizacyjną i jakie 
głosimy wartości. 
D.B.: To jest najistotniejsze. Kiedy 
pojęcie odpowiedzialnego 
biznesu pojawiło się na rynku, 
modne było sformułowanie 
„zielone portfolio”. W naszym 
przypadku to nigdy nie było 

jedynie hasło. Każda nowa 
technologia, którą wprowadzamy, 
odpowiada założeniom niskiej 
emisyjności wszystkiego, co 
szkodliwe, od gazów po hałas. Do 
tego dochodzi pewien ład 
organizacyjny, podejście do 
pracowników, to, jak odnosimy 
się do naszych interesariuszy – i 
akcjonariuszy, i społeczności 
lokalnych, kultury, edukacji, tego, 
jaki chcemy mieć wkład w te 
dziedziny.

Czyli CSR po prostu dojrzał, zmienił 
formułę? To naturalne połączenie 
działań z zakresu odpowiedzialności 
z core biznesu?
D.B.: Tak i uważamy to za coś 
normalnego. Kiedy na 10–lecie 
obecności Siemensa w firmie 
budowaliśmy strategię, 
wyszliśmy właśnie od tej 
biznesowej. Do niej dołożyliśmy 
wachlarz działań dodatkowych, 
w tym te z zakresu CSR. 
Stworzyliśmy sobie obraz 
wymarzony – wizję tego, jak ta 
firma ma się rozwijać. To też jest 
element odpowiedzialnego 
biznesu. Z jednej strony myślimy 
o tym, by zwiększać udziały w 
rynku, mieć zyski, zatrudniać 
więcej pracowników, prowadzić 
inwestycje, z drugiej – chcemy, by 
towarzyszyła temu pewna zmiana 
kultury organizacyjnej, by ludzie 
rozumieli, jak tę strategię 
realizować, jakie umiejętności 
rozwijać. 

Jak to wygląda w Siemensie?
A.G.: Mamy pewien wzorzec 
korporacyjny, który mówi, że 
Siemens wspiera edukację, 
kulturę, rozwój talentów. 
Ustalamy, co w tych obszarach 
chcemy robić, dlaczego to jest 
ważne. Weźmy np. współpracę z 
uczelniami. Gros naszych 
współpracowników to przecież 
inżynierowie, absolwenci uczelni 
technicznych. Od 20 lat 
przyznawana jest Nagroda 

Siemensa kierowana do polskich 
naukowców ze środowisk 
politechnicznych za szczególne 
osiągnięcia rodzimej myśli 
technicznej, rozszerzona o 
nagrodę dla studentów–
absolwentów automatyki i 
robotyki. Jako lider 
technologiczny dzielimy się 
wiedzą, a niejako w zamian 
dostajemy od politechnik dostęp 
do talentów, młodych ludzi, 
których możemy zapraszać do 
nas na staże. To inwestycja w 
zasoby ludzkie – znów spójna z 
naszą wizją. 

Bardzo dużą wagę przywiązujecie 
państwo do kwestii talentów kobiet. 
A.G.: Od dawna prowadzimy 
szerokie i długoletnie programy 
stażowe, a od kilku lat 
współpracujemy z Fundacją 
Perspektywy. W pewnym 
momencie zaczęliśmy się 
zastanawiać, dlaczego na 

stanowiska inżynieryjne tak 
rzadko aplikują kobiety. Z tym 
pytaniem udaliśmy się właśnie do 
Perspektyw i wspólnie 
przeprowadziliśmy badanie na 
grupie ponad tysiąca studentek. 
Chodziło o to, by zrozumieć, co 
należy zrobić, by zwiększyć 
udział kobiet w branży 
technicznej. A my chcielibyśmy, 
by były w niej obecne.

Teraz branża technologiczna jawi się 
jako straszliwy potwór?
D.B.: Niestety. Wprawdzie 
przyrost następuje, ale jest 
bardzo niewielki, w ciągu pięciu 
lat to zmiana w okolicach 5–6 
proc. Jeśli więc byśmy czekali na 
prawdziwe wyrównanie szans... 

To byśmy poczekali... Kobiety 
faktycznie się boją?
B.D.: Zdecydowanie. O studiach 
technologicznych i karierze w 
tym obszarze nie myślą, bo w 
domu słyszą, że to nie dla kobiety. 
W szkole nauczyciele im mówią, 
że matematyka, fizyka i chemia to 
dziedziny zupełnie niedostępne. 
Na studia nie chcą iść same, a nie 
mają koleżanek, które by się 
interesowały naukami ścisłymi. A 
jeśli już się znajdą na 
politechnice, to i tak są w 
mniejszości, nie czują wsparcia ze 
strony wykładowców, uczelni, 
kolegów. Nie mają wzorców. 
Jedyny autorytet, który kobiety 
są w stanie przywołać, to Marie 
Skłodowska–Curie. To niezwykła 
postać, jasne, tyle że bardzo 
odległa w czasie. Teraz kobiet 
prowadzących nowoczesne 
zespoły badawcze na uczelniach, 
mogących świecić przykładem, 
wbrew pozorom jest sporo, 
niestety, zwykle pozostają one 
niewidoczne. 

A przecież kobieta też może być 
inżynierem.
A.G.: Oczywiście. Naszym 
głównym celem jest to, by w 
branżę technologiczną wkraczało 
więcej odważnych kobiet. Żeby 
tak się stało, musimy je 
przekonać, że firmy takie jak 
nasza są na nie otwarte. 
Pokazujemy więc, jak może 
wyglądać taka kariera. 
Prowadzimy dużo działań 

Chcemy być wiarygodni,
              Siemens CSR to naturalne połączenie działań               
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            z zakresu odpowiedzialności z core biznesu 

związanych z mentoringiem, 
robimy podwieczorki 
technologiczne, bierzemy udział 
w inicjatywach Lean in STEM i 
konferencjach. Dzięki temu 
odczarowujemy stanowiska pani 
prezeski, wysokiego szczebla 
menedżerek, inżynierek, 
pokazujemy, że kobiety w naszej 
firmie mogą znaleźć dla siebie 
miejsce. 
D.B.: Rola mentoringu, czyli 
budowania wzorca i 
pokazywania, że jest to możliwe, 
jest niezwykle istotna. Dzięki 
temu odczarowuje się stereotypy 
– te związane z płcią, rolami 
społecznymi i zawodowymi. 
Trzeba pamiętać, że kobietom 
faktycznie trudniej jest zrobić 
karierę, jest coś takiego jak 
szklany sufit. Kobiety na 
wysokich stanowiskach nie 
budują takich sieci relacji jak 
mężczyźni. W takich firmach jak 
Siemens też jest ich niewiele. I 
chociaż bardzo byśmy chcieli je 
zatrudniać, to one najpierw same 
muszą sobie pomóc, znajdując się 
w odpowiednim miejscu.

Takie działania przynoszą efekty?
A.G.: Na pewno. Zmieniliśmy 
sposób rekrutacji, bo okazuje się, 
że jeśli w ofercie pracy umieszcza 
się informację, że szukamy 
inżynierów, zgłaszają się głównie 
mężczyźni. Podkreślając, że 
kobiety są dla nas równie ważne, 
udowadniamy, że naprawdę 
jesteśmy otwarci. Zapraszając na 
spotkania, pokazujemy, jak może 
wyglądać kariera kobiety w 
technologicznej firmie. Niedawno 
w jednym ze spotkań sesję 
prowadziła nasza koleżanka – 
stażystka z branży energetycznej. 
Opowiadała, jak się tu dostała, 
dlaczego wybrała Siemensa, co 
sprawiło, że była przekonana, że 
jesteśmy przyjazną firmą.

Przyjazne podejście do pracowników 
to też element strategii zrównoważo-
nego rozwoju.
A.G.: Wspomniana stażystka 
opowiadała m.in. o tym, że 
Siemens umożliwia jej pracę w 
elastycznym wymiarze godzin i 
faktycznie tak jest. Nazwaliśmy to 
nową filozofią pracy. Nie chcemy 
ograniczać pracowników, dajemy 

im możliwość wykonywania 
obowiązków elastycznie, 
kreatywnie, z różnych miejsc. 
D.B.: Prowadzimy też bardzo 
szeroki program wolontariatu 
pracowniczego. Dajemy dostęp 
do organizacji pozarządowych, 
pewną sumę pieniędzy, 
pracownicy zaś przychodzą z 
pomysłami. Jedynym 
ograniczeniem jest to, że nie 
mogą niczego kupować. Nie 
chcemy bowiem, żeby 
wolontariat był rozumiany jako 
rozdawnictwo – to byłoby 
niezgodne z założeniami 
strategii. Chcemy, żeby miał 
efekty długofalowe. Pracownicy 
mogą więc organizować 
warsztaty, szkolenia. Pomysłów 
jest naprawdę dużo, wiele skupia 

się na pomocy dzieciom, 
zwierzakom, np. bezdomnym 
psom, kotom i zagrożonym 
gatunkom. 

Słucham?
D.B.: No właśnie. Ja akurat 
zasiadam w kapitule tego 
programu i w takich momentach 
zaczynam się zastanawiać, co ma 
wspólnego firma technologiczna 
z – uwaga – kretami. Ale w sumie 
dlaczego nie? Jeśli ktoś ma 
pomysł, chce się w to angażować, 
to dlaczego go ograniczać? Z tego, 

że firma angażuje się w pomoc 
dla domu dziecka, też przecież 
nie ma daleko idących korzyści. 
Ale nie wszystko musi się opłacać. 
Ważniejsze jest to, że pracownicy 
się angażują, autentycznie chcą 
działać, integrują się przy tym. 
Gdybyśmy myśleli, że wszystko 
przekłada się na zysk, krety nie 
miałyby żadnych szans. 

Te wszystkie działania budują 
wizerunek marki Siemens?
A.G.: Myślę, że tak, to kwestia 
wiarygodności marki, którą 
wypracowujemy poprzez 
działania, zachowania, to, co 
robimy i co jest naszą wartością, a 
wręcz przyrzeczeniem. Siemens 
nie jest firmą B2C, ale B2B. Nasze 
komunikaty nie docierają do tzw. 

Kowalskiego, bo to nie z nim 
mamy kontakt, ale z klientami, 
dostawcami, innymi firmami, 
gminami, urzędami. Od lat 
udowadniamy, że nasze produkty 
i usługi mają wysoką jakość. Nam 
nie zależy na udziale w 
kampaniach. My chcemy być 
wiarygodni, transparentni, 
etyczni.
D.B.: Społeczeństwo się zmienia, 
staje się bardziej wymagające i 
wyczulone na nieprawdziwe 
informacje. Wystarczy jedno 
potknięcie i wizerunek może 

runąć. Trzeba na to uważać, bo 
przecież w trakcie realizacji 
projektów zdarzają się różne 
sytuacje, czasem trudne. Pytanie, 
jak firma na nie reaguje, jak 
rozwiązuje problemy, jak do nich 
podchodzi. Czy zachowuje się w 
sposób odpowiedzialny, dąży do 
rozwiązania problemu, czy może 
zamiata go pod dywan.

Taką wiarygodność niełatwo 
osiągnąć. Dużo łatwiej przekonać do 
siebie np. lokalną społeczność, która 
z działań firmy na danym obszarze 
ma wymierne, widzialne korzyści. 
D.B.: Wizerunek firmy kreuje się 
przez cały czas, nawet w 
najbliższym otoczeniu, nawet, jak 
ja to mówię, u cioci na 
imieninach. Bo żeby pokazać, 
jaka jest firma, trzeba robić to, o 
czym się mówi. Nie widzę innego 
sposobu. Siemens zajmuje 
wysokie miejsca w rankingach 
jako najlepsza firma CSR – to 
powód do dumy, ale to nam nie 
wystarcza. My chcemy wiedzieć, 
jak nas postrzega najbliższe 
otoczenie, czyli klienci, dostawcy, 
pracownicy, co oni o tej firmie 
wiedzą i co mówią. Pokazywanie 
obrazu, który nie ma 
odzwierciedlenia w 
rzeczywistości, w dzisiejszych 
czasach nie ma racji bytu. 
Obecnie mamy taki dostęp do 
informacji, że ludzie nie dadzą się 
oszukać, i bardzo dobrze. Jeśli 
więc firma ma wartości i zasady, 
to w każdym momencie musi je 
poprzez swoje zachowania, 
działania, reakcje reprezentować. 
Nie ma złotego środka czy innego 
sposobu. Po prostu trzeba robić 
to, o czym się mówi, żyć tym. To 
musi być uczciwe i transparentne.

A.G.: Taki wizerunek marki 
buduje się przez lata. I to znów 
nie jest przypadkowe. To 
podstawa zrównoważonego 
rozwoju, długofalowej strategii. 
Jesteśmy w Polsce od 25 lat, nie 
uciekamy, budujemy tu nową 
siedzibę i chcemy być obecni 
przez kolejne lata. Jesteśmy, nie 
zamierzamy wycofywać się z tych 
działań, chcemy dalej się rozwijać 
i żyć naszymi wartościami. Może 
to brzmi górnolotnie, ale tak po 
prostu jest. 

 —rozmawiała Anna Sochocka

transparentni, etyczni

Wizerunek firmy 
kreuje się przez cały 

czas Bo żeby pokazać, 
jaka jest firma, trzeba 

robić to, o czym się 
mówi 

DOMINIKA BETTMAN

Wiarygodność marki 
wypracowujemy 

poprzez działania, 
zachowania, to, co jest 

naszą wartością, a wręcz 
przyrzeczeniem 

ANNA GROSIAK
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Ponad 100 tys. miejsc pracy w 
Polsce – bezpośrednio lub 
pośrednio – zależy od krajo-
wego przemysłu farmaceu-

tycznego. Branża odpowiada też za 
ok. 2,4 mld zł, które rokrocznie 
wpływają do budżetu państwa. 
Według ekspertów Polacy będą 
coraz więcej wydawali na leki, a 
dla krajowej gospodarki najbar-
dziej korzystne jest wspieranie 
polskich inwestycji badawczo–
rozwojowych, które dotyczą jak 
najwcześniejszego etapu pracy 
nad nowym lekiem lub modyfika-
cją leku.

Sektor produkujący leki i wyro-
by farmaceutyczne w Polsce przy-
czynia się do wytworzenia PKB o 
wartości ponad 15 mld zł, czyli ok. 
1 proc. PKB (2013 r.). Branża farma-
ceutyczna ma również istotny i ro-
snący udział w eksporcie wynoszą-
cy w 2014 r. 1,7 proc. Sektor farma-
ceutyczny jest motorem polskiej 
innowacyjności. Ponad 7 proc. 
wszystkich wydatków na badania i 
rozwój w Polsce pochodzi właśnie 
z tej branży. 

W fabrykach i biurach firm far-
maceutycznych w Polsce pracuje 
ok. 22 tys. osób. Biorąc jednak pod 
uwagę m.in. dystrybucję i sprzedaż 

apteczną, od firm farmaceutycz-
nych zależy ponad 100 tys. krajo-
wych etatów. Sektor jest szczegól-
nie ważny dla lokalnych rynków 
pracy. Wiele zakładów produkcyj-
nych znajduje się bowiem w mniej-
szych ośrodkach o wyższej niż 
średnia stopie bezrobocia. 

Dane mówią też wyraźnie, że 
Polacy z roku na rok wydają więcej 
na leki. Z najnowszego zestawienia 
przygotowanego przez Pharma-
Expert wynika, że w styczniu 2017 
r. obrót statystycznej apteki był o 
15,7 proc. wyższy niż w styczniu 
2016 roku. 

Biorąc to wszystko pod uwagę, 
trudno się dziwić, że farmacja zo-
stała dostrzeżona w opracowanej w 
Ministerstwie Rozwoju „Strategii 
na rzecz odpowiedzialnego rozwo-
ju”. Dokument wymienia branżę 
jako jedną ze strategicznych dla 
kraju i uznaje, że powinna stać się 
podstawą pobudzenia polskiej 
gospodarki. Z pewnością wpływ 
mają na to również podatki, które 
dzięki farmacji trafiają do budżetu. 
Polski Związek Pracodawców 
Przemysłu Farmaceutycznego po-
daje, że w samym 2013 r. było to 
około 2,4 mld zł. To suma równowa-
żąca kwotę przeznaczaną przez 
NFZ na refundację leków produkcji 
krajowej. Oznacza to, że pieniądze 
wydawane na refundację de facto 
wracają do budżetu. 

Działalność firm farmaceutycz-
nych to również korzyść dla pod-
miotów z nimi współpracujących.  
Przykładem może być Grupa Ada-
med, polska firma farmaceutyczno–

–biotechnologiczna, która w opubli-
kowanym niedawno raporcie spo-
łecznej odpowiedzialności biznesu 
podała, że prawie połowa z 250 mln, 
które w 2015 r. wydała na zakup 
usług i produktów, trafiła do pol-
skich przedsiębiorców. Grupa – na-
leżąca do farmaceutycznej czołówki 
polskich firm innowacyjnych – od-
prowadziła też w 2015 r. blisko 100 
mln zł do Skarbu Państwa w różnego 
rodzaju opłatach i podatkach. 

Wpływ gospodarczy to zresztą 
nie tylko podatki, ale również zaan-
gażowanie w rozwój przedsiębior-
czości. Jedną z najpoważniejszych 
inicjatyw tego typu jest MIT Enter-
prise Forum (MITEF) dla start–
–upów oraz firm technologicznych. 
Jej partnerem strategicznym jest 
Grupa Adamed, która oferuje lau-
reatom wsparcie merytoryczne 
specjalistów, profesjonalne oceny 
możliwości wdrożenia rynkowego 
czy komercjalizacji ich projektów.

Równolegle do uczestnictwa w 
MITEF Grupa Adamed zaangażo-
wała się jako partner kolejnej edycji 
akceleratora Waw.ac. Program ten 
adresowany jest zarówno do 
przedsiębiorców, jak i naukowców. 

Obok gospodarki eksperci wska-
zują również na rolę wpływu spo-
łecznego branży farmaceutycznej. 
Firmy dostarczają leki ratujące ży-
cie i zdrowie, co ma szczególne 
znacznie w obliczu zachodzących 
w Polsce zmian struktury demogra-
ficznej. Wg Raportu DELab z 2015 r. 
udział osób w wieku 60+ wzrośnie 
w roku 2030 do ok. 30 proc. (w 2014 
było ich 19 proc.). 

Istotna jest również kompleksowa 
polityka społecznej odpowiedzial-
ności prowadzona przez firmy far-
maceutyczne. Jej przykładem są 
kierowane do pacjentów kampanie, 
które co roku zmieniają postawy 
setek tysięcy Polaków, przekazując 
kompleksową wiedzę o najważniej-
szych wyzwaniach medycznych oraz 
budujące świadomość kluczowych 
problemów społecznych. Wśród 
najgłośniejszych warto wymienić  
projekt Adamed dla Seniora, który 
ma na celu aktywizację osób star-
szych i zwiększenie ich zaangażowa-
nia w życiu lokalnych społeczności, 
czy Głęboki Oddech współorganizo-
wany przez Grupę Adamed, zmie-
niający świadomość społeczną wo-
bec obturacyjnej choroby płuc. 

Sektor farmaceutyczny

1
2

3
R

F

Grupa Adamed Od kondycji polskiej farmacji             

Odpowiedzialność społeczna 
biznesu postrzegana jest 
przez Grupę Adamed wie-
lowymiarowo – jako kon-

cepcja zarządzania biorąca pod 
uwagę wpływ, jaki wywiera ona na 
swoich współpracowników, klien-
tów, partnerów biznesowych, spo-
łeczności lokalne oraz środowisko 
naturalne. ∑
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KATARZYNA DUBNO 
dyrektor Działu Relacji Zewnętrznych 

i Ekonomiki Zdrowia w Grupie Adamed
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Na szczególną uwagę zasługuje 
także program ADAMED SmartUP, 
projekt naukowo–edukacyjny skie-
rowany do uczniów gimnazjów i 
szkół ponadgimnazjalnych mający 
na celu popularyzację nauk ścisłych 
i przyrodniczych oraz wsparcie 
rozwoju pasji i zainteresowań szcze-
gólnie uzdolnionej młodzieży. 
Podstawą inicjatywy jest platforma 
www.adamedsmartup.pl (ponad 
800 tys. odsłon) oraz program sty-
pendialny przeznaczony dla osób w 
wieku 15–19 lat. W dotychczaso-
wych edycjach programu zareje-
strowało się ponad 15,5 tys. uczniów, 
a filmy popularno–naukowe przy-
gotowane przez ekspertów progra-
mu odtworzono blisko 700 tys. razy. 

Elementem oddziaływania spo-
łecznego jest również troska o 
środowisko, w tym o jakość powie-
trza w okolicy zakładów produkcyj-
nych. – W niektórych miejscach 
zastosowaliśmy dodatkowo syste-
my, które niejako zawracają powie-
trze z urządzeń produkcyjnych na 
salę produkcyjną, gdzie za pośred-
nictwem mechanicznej wentylacji 
jest ono dodatkowo filtrowane – 

mówi Bartłomiej Rodawski, dyrek-
tor operacyjny i członek zarządu w 
Grupie Adamed, podkreślając, że 
wydajność niektórych z zastosowa-
nych w zakładach firmy filtrów 
wynosi 99,97 proc.

Środowisko w farmacji można 
chronić nie tylko zresztą w zakła-
dach produkcyjnych. W firmach 
prowadzących działalność na całym 
świecie kluczowa jest kwestia ko-
munikacji. Aby zminimalizować 
negatywny wpływ zanieczyszczeń 
generowanych przez środki trans-
portu, Centrum Przetwarzania Da-

nych Grupy Adamed wdrożyło in-
nowacyjne systemy informatyczne 
pozwalające każdemu pracowniko-
wi swobodnie komunikować się z 
zespołami oddalonymi o dziesiątki, 
setki, a nawet tysiące kilometrów. 

Eksperci podkreślają, że dalszy 
rozwój branży farmaceutycznej 
będzie możliwy jedynie dzięki za-
pewnieniu stabilnych warunków 
funkcjonowania i właściwym me-
chanizmom wspierania projektów 
innowacyjnych. Ulga na badania i 
rozwój wprowadzona od 1 stycznia 
2016 r. i rozszerzona od początku 
2017 r. nie jest doskonała. Premiuje 
małe i średnie przedsiębiorstwa, 
gdy tymczasem prace badawczo–
rozwojowe realizowane są w więk-
szości przez duże krajowe podmio-
ty, które jednak w skali globalnej są 
nadal małymi lub średnimi. Odpo-
wiednie regulacje pozwolą firmom 
farmaceutycznym na uruchomienie 
długoterminowych inwestycji w 
zaplecze do rozwoju nowoczesnych 
produktów, które znajdą swoich 
odbiorców poza granicami Polski. 
Warto, bo w ten sposób krajowy 
przemysł farmaceutyczny przyczy-

ni się do wzrostu ekspansji rodzi-
mych firm na arenie międzynaro-
dowej, co w konsekwencji pozytyw-
nie wpłynie na szeroko pojętą 
polską gospodarkę. 

— Patrycja Miklewicz

napędza innowacyjność

350 mln zł
– prawie połowa z tej 
kwoty, którą w 2015 r. 

Grupa Adamed wydała 
na zakup produktów 
i usług, trafiła do pol-

skich przedsiębiorców

            zależy ponad 100 tys. miejsc pracy

Wszystkie urządzenia do 
produkcji, które mogły-
by być źródłem pylenia, 
wyposażone są w Gru-

pie Adamed w indywidualne odpy-
lacze. Są to bardzo wysoko sku-
teczne filtry tkaninowe, włóknino-
we lub papierowe. ∑ 
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BARTŁOMIEJ RODAWSKI
dyrektor operacyjny i członek zarządu 

w Grupie Adamed
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Zaskoczenie, łzy wzruszenia, 
ekscytacja, a przede wszyst-
kim ogromna radość. Tak 
wyglądają coroczne finały 

konkursu „Kolorowe boiska”, w 
których zwycięzca – szkoła podsta-
wowa z niewielkiej miejscowości – 
wygrywa pełnowymiarowe boisko 
szkolne. Fundatorem nagród i ini-
cjatorem całej akcji jest Fabryka 
Farb i Lakierów Śnieżka SA. 

Działać lokalnie

Program jest jednym z przeja-
wów szeroko pojętego odpowie-
dzialnego biznesu, konsekwentnie 
i od lat realizowanego przez firmę 
Śnieżka. – W naszym przekonaniu 
właściwie prowadzone działania 
CSR należy przekładać na wszyst-
kie aspekty funkcjonowania firmy, 
bo tylko w takim ujęciu są one 
wiarygodne. CSR to nie tylko te 
projekty, które widać na zewnątrz, 
jak barwne programy, które bez 
wątpienia bardziej przemawiają do 
otoczenia niż wiele codziennych 
aktywności, choćby tych składają-
cych się na ochronę środowiska, 
dbałość o personel czy zachowanie 
standardów etycznych w biznesie. 
Kompleksowość działań CSR–
owych ma sens, bo gwarantuje ich 
przełożenie na zrównoważony 
rozwój – mówi Aleksandra Mało-
zięć, specjalista ds. komunikacji 
korporacyjnej Śnieżka. 

Wiele ze swoich projektów 
CSR–owych firma adresuje do 
społeczności lokalnych. Jak zapew-
nia przedstawicielka Śnieżki, nad-
rzędnym celem tych działań jest 
projektowanie ich tak, by były no-
śnikiem faktycznego wsparcia w 
konkretnych obszarach. Przykład? 
Właśnie „Kolorowe boiska”.

Mały może całkiem dużo

– W ciągu 10 lat trwania progra-
mu mogliśmy wielokrotnie obser-
wować nie tylko, jak wiele pozytyw-
nej energii wyzwala on w społecz-
nościach szkolnych, ale także jak 
integruje całe miejscowości. Jeste-
śmy przekonani, że również w tego-
rocznej edycji szkoły zaskoczą nas 
oryginalnymi pomysłami i ogrom-

nym zaangażowaniem – mówi 
Aleksandra Małozięć.

Projekt „Kolorowe boiska” od de-
kady popularyzuje sport i stwarza 
najmłodszym warunki do aktywnego 
spędzania wolnego czasu. Przy okazji 
rozwija też lokalną infrastrukturę – 
adresowany jest bowiem do miejsco-
wości liczących nie więcej niż 30 tys. 
mieszkańców, w których zazwyczaj 
brakuje obiektów sportowych z 
prawdziwego zdarzenia. 

– Wraz z kolejnymi edycjami ob-
niżaliśmy „próg wejścia", chcąc do-
cierać z programem do najmniej-
szych miejscowości. Motywowały 
nas do tego historie kolejnych ma-
łych placówek, które zwyciężały w 
konkursie – tłumaczy przedstawi-
cielka Śnieżki. – Chcieliśmy tym 
„najsłabszym" dać większą motywa-
cję do walki poprzez zwiększanie 
poczucia, że rywalizują w wyrówna-
nej grupie. W edycji 2017 próg bę-
dzie rekordowo niski: do zabawy 
zapraszamy szkoły podstawowe z 
miejscowości do 20 tys. mieszkań-
ców – dodaje.

Szkoły są podzielone na cztery 
grupy według wielkości miejscowości. 
Co ważne, liczba finalistów w danej 
grupie jest proporcjonalna do liczby 

wszystkich zgłoszonych do tej grupy 
szkół. Co roku zasady kolejnych 
edycji są ogłaszane w kwietniu, a 
przyjmowanie zgłoszeń do konkursu 
rozpoczyna się w maju. Finalistów już 
w czerwcu wyłaniają internauci, gło-
sując za pośrednictwem strony www.
koloroweboiska.pl. Spośród nich jury 
wybiera laureatów nagród głównych, 
oceniając między innymi kreatyw-
ność prac konkursowych i zaangażo-
wanie uczniów w ich tworzenie. 

Siła dobrych emocji

– Zaczęło się od prac plastycznych 
wykonywanych przez szkoły – wspo-

mina Aleksandra Małozięć. – Od roku 
2012 w wybór zwycięzców zaangażo-
waliśmy internautów, co wyzwoliło 
dodatkową moc: zintegrowało miesz-
kańców w walce o swoje wymarzone 
boisko – dodaje.

I faktycznie, w przygotowania do 
udziału w projekcie, a później w 
promocję swojej pracy konkursowej, 
angażują się nie tylko najmłodsi, lecz 
także ich rodzice, nauczyciele, dyrek-
cja szkoły, gminni radni, sołtysi i 
wójtowie, a nawet lokalne jednostki 
OSP czy parafie. Są radość, łzy wzru-
szenia, piski, brawa i wielokrotnie 
skandowane „Dziękujemy!”. – 
Wszystko to sprawia, że finałowe 
rozstrzygnięcia i dzień wręczenia 

Dzielenie się jest 
Śnieżka Nic tak nie buduje pozytywnego             

≥Nagroda w postaci boiska na stałe i na lepsze zmienia życie małych 
lokalnych społeczności
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            wizerunku firmy, jak dobre skojarzenia i pozytywne emocje 

nagród zwycięzcom jest nie tylko dla  
nich, ale i dla nas, organizatorów, 
niezwykłym przeżyciem – mówi 
przedstawicielka Śnieżki. Atmosferę 
finału dodatkowo podgrzewa fakt, że 
zwycięzca wyłaniany jest tuż przed 
wakacjami. – Werdykt utrzymywany 
jest w tajemnicy do dnia zakończenia 
roku szkolnego, a u laureata pierw-
szej nagrody pojawiamy się osobiście. 
Oczywiście nie informując wcześniej, 
do kogo jedziemy – wyjaśnia.

Nagroda główna to wspomniane 
wielofunkcyjnie pełnowymiarowe 
boisko ze sztuczną nawierzchnią, 
które budowane jest w wakacje, aby 
już we wrześniu zwycięzcy mogli 
rozegrać pierwsze mecze na nowej 

murawie. Ale to nie wszystko. – Fun-
dujemy też atrakcyjne nagrody za 2. 
i 3. miejsce. A szkoły z finałowej 
dwudziestki nagradzamy farbami. 
Zawsze też jest okazja do przyznania 
wyróżnień, bo często zdarza się, że 
liczne prace spoza finału również 
chwytają za serce – przyznaje przed-
stawicielka Śnieżki.

Krótki film o Manasterzu 

W ubiegłorocznej, jubileuszowej, 
bo 10. już edycji rywalizacji wzięły 
udział 142 szkoły podstawowe z całej 
Polski. Zadanie konkursowe było 
proste – trzeba było  przygotować 
krótką filmową wizytówkę szkoły i 
zachęcić lokalną społeczność do 
głosowania. 

Zwyciężyła Szkoła Podstawowa im. 
kard. Stefana Wyszyńskiego w Mana-
sterzu w powiecie jarosławskim 
(Podkarpacie). Głosował, kto tylko 
mógł: dzieci, rodzice, krewni z całej 
Polski, kadra nauczycielska, samo-
rząd gminy, a także mieszkańcy oko-
licznych miejscowości… 

Tematem przewodnim zwycięskie-
go klipu było motto szkoły, a tym sa-
mym motto życiowe jej patrona –  
„Od siebie trzeba wymagać najwię-
cej”. – Włożyliśmy wysiłek totalny, 
żeby przygotować ten film. Cała 
szkoła się zaangażowała, nauczyciele, 
dzieci, wszyscy fajnie współpracowa-
li. Pomysł rodził się przez cały rok i 
nie obyło się przy tym bez przeme-
blowania szkoły, bo szkołę mamy 
małą. Jesteśmy zadowoleni, szczęśli-
wi i o to nam też chodziło. Po wielu 
próbach przeznaczyliśmy cały dzień, 
by nakręcić ten jeden, właściwy film, 
który wygrał – w dniu finału Małgo-
rzata Flis, dyrektor SP w Manasterzu, 
nie kryła wielkiej radości i wzrusze-
nia. Jury doceniło film między inny-
mi za spójność w realizacji pomysłu 
i autorską piosenkę, która wyróżniła 
klip.

Przez całe wakacje dzieci z zapa-
łem śledziły budowę profesjonalnego 
obiektu sportowego przy ich niewiel-
kiej, bo liczącej zaledwie kilkudzie-
sięciu uczniów, szkole.

Podczas wyjątkowego dla lokalnej 
społeczności dnia oficjalnego otwar-
cia boiska nie zabrakło również gościa 
specjalnego. W oficjalnym otwarciu 
wziął udział Radosław Majdan, były 
piłkarz reprezentacji Polski. Chwilę 

po przecięciu wstęgi  rozpoczął się 
inauguracyjny mecz, w którym spor-
towiec wystąpił w roli… sędziego. – 
Bardzo się cieszę, że mogłem tutaj być 
i uczestniczyć w tym wspaniałym 
wydarzeniu. To spełnienie marzeń, 
prezent dla tak niewielkiej miejsco-
wości, dla dzieci, dla rozwoju ich pasji 
i zainteresowań. Mam nadzieję, że 
niejeden sportowy talent będzie się tu 
kształtował – mówił po meczu.

Z korzyścią dla wszystkich

Nagroda w postaci boiska na stale i 
na lepsze zmienia życie lokalnych, 
małych społeczności. Boiska stają się 
prawdziwymi centrami aktywności. 
Niekiedy, aby zagrać, trzeba wpisać 
się na listę, bo obłożenie jest tak duże. 
Są miejscowości, w których zamonto-
wano kamery, aby każdy mógł śledzić 
dostępność murawy. Grają wszyscy 
– całe rodziny, reprezentacje okolicz-
nych miejscowości. – Niejednokrotnie 
po wygranej placówki dostają od sa-
morządu zielone światło na rozbudo-
wę, bo mając nowy obiekt, zwiększają 
swoją atrakcyjność. 

– Przed udziałem w „Kolorowych 
boiskach” mieliśmy 54 uczniów to był 
rok 2004/2005. Od tego czasu zaczę-
liśmy walkę o szkołę.  Podejmowali-
śmy  różne działania. Uczniów prawie 
nie przybywało.  Szukaliśmy skutecz-
nych sposobów wsparcia z zewnątrz.  
I tak natrafiłam na konkurs „Koloro-
we boiska”. Walkę rozpoczęliśmy w 
roku 2012.  Nie udało się.  Byliśmy na 
2. miejscu.  Skrzydła opadły, ale 
spróbowaliśmy  jeszcze raz.  Burza 

mózgów, nowa praca konkursowa. Po 
ciężkiej walce i ogromnej mobilizacji 
w promocję głosowania udało się! Ja 
jako dyrektor, ale i mama uważam, że  
taka mała, w tym przypadku wiejska, 
szkoła może być dla dziecka miej-
scem fantastycznego rozwoju. Teraz 
nasza szkoła liczy 133 uczniów.  Już 
niemal pękamy w szwach. Po kon-
kursie staliśmy się placówką, w której 
70 proc. uczniów dojeżdża z miasta 
na wieś.  „Kolorowe boiska” pokolo-
rowały nasz świat na dobre – podsu-
mowuje Marzena Mokrzecka, dyrek-
tor Szkoły Podstawowej w Perłach 
(Warmińsko–Mazurskie).

Jak podkreślają organizatorzy 
konkursu, niezwykle cenne jest dla 
nich to, że szkoły biorące udział w 
projekcie chętnie dzielą się swoimi 
emocjami i barwnymi historiami, w 
których boisko pełni rolę „głównego 
bohatera”.

Bo nic tak nie buduje pozytywne-
go wizerunku firmy, jak dobre skoja-
rzenia i pozytywne emocje. Dzięki 
nim tworzy się dziś świadomość 
marki i skutecznie wspiera jej auto-
rytet. – W tego typu przedsięwzię-
ciach ważniejsze od brania jest 
dzielenie się. Tylko tak rozumiany 
CSR jest działaniem zgodnym z defi-
nicją społecznej odpowiedzialności. 
Jednocześnie wszystkie prowadzone 
działania to oczywiście droga komu-
nikowania się marki z otoczeniem i 
droga budowania wizerunku. Dlate-
go, jako Śnieżka, wiele uwagi poświę-
camy zachowaniu spójności realizo-
wanych przez nas projektów i inicja-
tyw – podsumowuje Aleksandra 
Małozięć.    —Anna Furs 

ważniejsze niż branie

≥Radosław Majdan wziął udział w otwarciu boiska w Manasterzu
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Realizując projekty, w które 
angażujemy lokalne społecz-
ności staramy się projekto-
wać je tak, aby były nośni-

kiem faktycznego wsparcia w kon-
kretnych obszarach. Przedsięwzięć 
jest rzeczywiście sporo i są to działa-
nia zarówno lokalne, jak i ogólnopol-
skie. Na przykład w programie „Mali 
projektanci" wyzwalamy w dzieciach 
twórczą energię, a kolorując od 10 lat 
oddziały pediatryczne w ramach 
projektu "Dziecięcy świat w kolorach" 
tworzymy bajkowe przestrzenie w 
miejscach, gdzie leczone są maluchy. 
Jednocześnie ogromną dawkę wspar-
cia przekazujemy społeczeństwu za 
pośrednictwem Fundacji Śnieżki 
„Twoja Szansa", która jako jedna z 
najbardziej rozpoznawalnych tego 
typu organizacji w regionie już od 10 
lat działa m.in. na rzecz wspierania 
dzieci i młodzieży w rozwoju i eduka-
cji, a także pomaga osobom przewle-
kle chorym i niepełnosprawnym. 
Dzielenie się jest wpisane w naszą 
codzienną działalność i z radością 
obserwujemy pozytywne efekty na-
szych inicjatyw wśród różnych grup 
beneficjentów. ∑

ALEKSANDRA MAŁOZIĘĆ
specjalista ds. komunikacji 

korporacyjnej Śnieżka
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P iękne mieszkanie w centrum 
miasta albo domek nad je-
ziorem. Najnowsza wersja 
ulubionego modelu samo-

chodu lub zabytkowy, do renowacji. 
Podróże dookoła świata, jacht... Po-
mysłów i marzeń, które pojawiają się 
w kontekście Totalizatora Sportowe-
go, właściciela marki LOTTO, jest 
nieskończenie wiele. Łączy je to, że 
zawsze wywołują uśmiech. – W Tota-
lizatorze Sportowym staramy się 
właśnie o to, by emocje kojarzone z 
grą były pozytywne. Działania pro-
wadzące do tego celu to jeden z ele-
mentów strategii CSR realizowanej 
przez firmę – mówi Aida Bella, dy-
rektor biura prasowego. 

Przede wszystkim 
bezpieczeństwo

By sprostać temu zadaniu, Totali-
zator Sportowy powołał do życia 
program Bezpiecznej Rozrywki. Jego 
założenia są oparte na międzynaro-
dowych standardach i zaleceniach, 
opracowanych przez branżowe orga-
nizacje zrzeszające firmy loteryjne. 
– CSR ma różne interpretacje, dla 
niektórych jest to listek figowy, dzia-
łania promocyjne. My podeszliśmy 
do tego zagadnienia bardziej poważ-
nie. Dla nas CSR to prowadzenie 
działań w taki sposób, że osiągamy 
cele biznesowe przy poszanowaniu i 
zrozumieniu otoczenia, w którym 
funkcjonujemy. Program Bezpiecz-
nej Rozrywki jest zaś dla nas o tyle 
ważny, że wyjątkowo mocno wiąże 
się z naszym biznesem. Nasze dzia-
łania prowadzimy w sposób przemy-
ślany i odpowiedzialny, mając na 
uwadze przede wszystkim dobro 
klientów. Skupiamy się na tym, co 
jest clou naszej działalności, na czym 
stoi i opiera się nasza firma, czyli 
działamy na rzecz naszych klientów 
i dbamy o nich. Jako profesjonalna 
firma koncentrujemy się też na pro-
cesach wewnętrznych, wdrażamy 
rozwiązania typu polityka antymob-
bingowa, prowadzimy działania 
wspierające różnorodność, poprzez 
różne programy umożliwiamy pra-
cownikom rozwój – mówi Aida Bella.

Program Bezpiecznej Rozrywki 
jest realizowany na wielu płaszczy-
znach. Ochrona grających jest 
brana pod uwagę właściwie na 
każdym etapie wprowadzania da-
nego produktu czy udoskonalania 
już istniejącego. Np. osoby odpo-
wiedzialne za projektowanie gier 
starają się przewidzieć wpływ na 
grających, zidentyfikować poten-
cjalne zagrożenia, korzystają m.in. 

z algorytmu, który sprawdza ryzy-
ko uzależnienia. To codzienne 
operacyjne działania, które mają na 
celu właśnie dbanie o to, by grający 
byli bezpieczni.

Jak podkreśla przedstawicielka 
firmy, na Totalizatorze Sportowym 
spoczywa szczególna odpowiedzial-
ność za kształtowanie bezpiecznych 
wzorców korzystania z gier liczbo-
wych i loterii pieniężnych, czyli od-
powiedzialność za oferowane pro-
dukty. Dlatego firma dba, by w rekla-
mach czy na plakatach nie 
występowały osoby niepełnoletnie, 
w punktach sprzedaży LOTTO w 
widocznym miejscu było oznacze-
nie, że gry dostępne są wyłącznie dla 

odbiorców powyżej 18. roku życia. 
– Nawet jeżeli wchodzimy w działa-
nia partnerskie, sponsorskie, ciągle 
staramy się zwracać na to uwagę – 
mówi Aida Bella. – Jesteśmy obecni 
w życiu Polaków, jesteśmy rozpozna-
walni, często jako marka pojawiamy 
się na różnych wydarzeniach. Cały 
czas jednak podkreślamy, że nasze 
gry są przeznaczone dla osób pełno-
letnich. Odpowiedzialne informowa-

nie to bardzo istotna zasada, nieod-
łącznie związana z podejściem biz-
nesowym – dodaje.  

Program jest również realizowany 
na etapie procesu sprzedaży. – Mamy 
własną sieć sprzedaży, współpracu-
jemy również z mniejszymi punkta-
mi, a  także z partnerami sieciowymi. 
Wszystkich sprzedawców szkolimy, 
chcąc, by osoby, które mają do czy-
nienia z naszymi klientami i produk-
tami, miały odpowiednią wiedzę i 
informacje związane z bezpieczną 
rozrywką. Zawsze mogą też odesłać 
klienta na naszą stronę czy stronę 
Fundacji, na której są wszystkie naj-
ważniejsze informacje – mówi Aida 
Bella. 

Dla sportu i kultury

W realizowane przez Totalizator 
Sportowy działania z zakresu odpo-
wiedzialnego biznesu i zrównoważo-
nego rozwoju wpisują się także fun-
dusze celowe. – To nasz znak rozpo-
znawczy. Jesteśmy jedynym polskim 
podmiotem, która przekazuje dopła-
ty na owe fundusze i nie ukrywamy, 
że jest to naszą wyjątkową dumą 
– mówi Aida Bella.

Tradycja tego rodzaju zaangażo-
wania sięga początków funkcjono-
wania firmy. Działalność spółki za-
wsze była związana z inicjatywami, 
które z jednej strony wzmacniają 
związek ze społecznościami lokalny-
mi, z drugiej – wspierają rozwój in-
frastruktury sportowo–rekreacyjnej, 
popularyzują sport i kulturę narodo-
wą. – Z każdej złotówki wydanej 
przez gracza na gry z naszej oferty 19 
gr trafia właśnie na owe fundusze 
celowe – tłumaczy dyrektor biura 
prasowego. – My nie wskazujemy 
konkretnych projektów czy celów, 
pieniądze rozdzielają poszczególne 
ministerstwa. Większość z tych 
środków jest przeznaczana na sport, 
jako że Totalizator Sportowy powstał 
po to, by sport w różnych jego dzie-
dzinach wspierać, część jest rozdy-
sponowywana także na inicjatywy 
kulturalne i związane z ochroną 
zdrowia – dodaje. Oczywiście na cele 
związane ze sportem i kulturą spółka 
przekazuje także środki własne. 

Jak mówi Aida Bella, pieniądze 
często trafiają do społeczności lokal-
nych, małych miast, pomagają w or-
ganizacji przedsięwzięć niekoniecz-
nie dużych, takich jak lokalne boiska, 
biblioteki, które bez tego wsparcia 
nie miałyby szans na realizację. – To 
pokazuje, że jesteśmy nie tylko tam, 
gdzie jest największy sukces sporto-
wy, ale wspieramy też niższe szcze-
ble, po to, by miały szansę do tego 
wyższego poziomu dążyć – tłumaczy 
dyrektor biura prasowego. – Dzięki 
takim działaniom każdy z graczy ma 
swój udział w rozwoju polskiego 
sportu i kultury. Bo nawet jeśli zabra-
kło mu szczęścia w grze, to i tak wy-
grywa, wspierając te dziedziny – do-
daje. 

 —Anna Margo

Gra bezpieczna
i odpowiedzialna

Totalizator Sportowy Działania muszą być skoncentrowane na ochronie grających
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Żywiec Zdrój podkreśla, że jest 
bardzo związany ze swoją małą 
ojczyzną – regionem żywieckim...
Monika Matak: Stamtąd się 
wywodzimy, Żywiec widnieje w 
nazwach wszystkich naszych 
produktów, tam biją nasze źródła, 
tam mamy trzy z pięciu zakładów 
produkcyjnych. Nie chciałabym, 
żeby zabrzmiało to jak banał, ale 
właśnie tam jest nasze serce. 
Całość naszej strategii odpowie-
dzialności społecznej i zrównowa-
żonego rozwoju bazuje bardzo 
mocno na tym, że działamy tam, 
skąd pochodzimy i gdzie prowa-
dzimy naszą działalność. 

Jakie działania podejmujecie w 
ramach strategii?

To przede wszystkim szeroki 
wachlarz działań proekologicz-
nych. Mam tu na myśli projekty 
dotyczące zachowania bioróżno-
rodności. U ich podstaw leży 
świadomość, że 25 proc. po-
wierzchni globu to góry, które z 
kolei są zbiornikiem blisko połowy 
zasobów wodnych na świecie. 
Zachowanie bioróżnorodności na 
polskich terenach górskich jest 
więc absolutnie kluczowe dla 
dobrostanu całego kraju. Bardzo 
mocno poprzez różnego rodzaju 
programy wspieramy także 
lokalną społeczność. Współpracu-
jemy z tamtejszymi organizacjami 
pozarządowymi, ale także z 
władzami gminnymi i powiatowy-
mi. Wszędzie tam, gdzie potrzebne 
jest wsparcie, staramy się w miarę 
naszych możliwości i adekwatnie 
do realizowanej strategii pomagać. 

Jakiego rodzaju są to inwestycje?
Mogłoby się wydawać, że 

sfinansowanie remontu nawierzch-
ni czy chodnika nie powinno 
znajdować się w zakresie firmy 
butelkującej wodę. Dla nas jednak 
kwestie bezpieczeństwa są 
niezwykle istotne i nie chodzi tu 
wyłącznie o bezpieczeństwo w 
zakładach rozlewniczych, ale 
również poza nimi. Ponadto często 
tego typu działania wychodzą 
naprzeciw najpilniejszym potrze-
bom społeczności lokalnej. Naszą 

ambicją jest odpowiadanie na 
rzeczywiste potrzeby społeczne. 
Dlatego staramy się pomagać, 
dofinansowywać, szukać dodatko-
wych środków. Efektem naszych 
działań są bardzo konkretne 
inwestycje.

Czy są takie sfery działalności CSR, 
które są dla państwa szczególnie 
istotne?

Gdy przyjrzymy się naszej 
strategii zrównoważonego rozwoju 
czy działaniom z obszaru społecz-
nej odpowiedzialności biznesu, 
zobaczymy, że nie ma w nich 
rzeczy ważnych i ważniejszych. Z 
oczywistych względów bardzo 
ważna jest dla nas natura: 
zachowanie jej czystości, wspo-
mnianej bioróżnorodności, 
retencja wody. Ta ostatnia jest 
głównym składnikiem naszych 
produktów. Stąd, w kontekście 
strategii zrównoważonego 
rozwoju, obliczonej na perspekty-
wę 200–300 lat, bierzemy na siebie 
odpowiedzialność za zrównowa-
żoną gospodarkę zasobami 
wodnymi i dokładamy absolutnie 
wszelkich starań, aby te zasoby 
chronić. Dla nas to także oznacza, 
że uważnie patrzymy na to, czy 
nasi sąsiedzi mają wodę. Żyjemy 

w XXI wieku, a proszę mi wierzyć, 
że są takie miejsca, gdzie ludzie nie 
mają wody komunalnej. Przydo-
mowe studnie są w różnym stanie i 
niejednokrotnie liczą sobie wiele 
lat. Dla nas to też jest obszar, w 
którym chcemy pomagać. Robimy 
ekspertyzy, pomagamy gminom w 

przygotowywaniu dokumentacji 
do pozyskiwania środków, a 
niekiedy także już bezpośrednio w 
budowie ujęć czy sieci komunal-
nych. Skupiamy uwagę na 
zachowaniu wody w przyrodzie, 
ale też dzieleniu się tym natural-
nym zasobem. Ponadto angażuje-
my się w projekty edukacyjne 
dotyczące zarządzania wodą, 
również w gospodarstwach 
domowych. Niezwykle dokładnie 
monitorujemy każdą kroplę, którą 
pobieramy i wykorzystujemy w 
procesach produkcyjnych. 

Bo ważne jest to, by nie zużywać jej 
więcej, niż to jest faktycznie 
niezbędne…

Dokładnie tyle i ani kropli 
więcej. Wiemy precyzyjnie, co się 
dzieje z każdą kroplą przez nas 
wykorzystywaną. Jesteśmy 
absolutnym liderem w Europie, a 
być może i na świecie, jeśli chodzi 
o tzw. efektywność wodną. Na 
jeden litr wyprodukowanej wody 
zużywamy 1,18 litra. To oznacza, że 
w procesie butelkowania tysiąca 
litrów wody wykorzystujemy tylko 
dodatkowe 180 litrów. Wynika to z 
naszego ogromnego szacunku dla 
tego surowca.

Wodę bardzo mocno także promuje-
cie w kontekście zdrowia.

Jedną z płaszczyzn, które 
chcemy zgłębiać i przekazywać, 
jest wiedza na temat jej walorów 
zdrowotnych. Tego, co dzieje się z 
wodą w ekosystemie, ale też w 
organizmie człowieka. Programy, 
które prowadzimy od lat, m.in. 
„Mamo, tato, wolę wodę”, „Woda na 
start”, „Zacznij dzień od szklanki 
wody” –  to doskonałe projekty 
edukacyjne, które wykraczają poza 
Żywiecczyznę, obejmując swoim 
zasięgiem całą Polskę. Wierzymy w 
to, że duża marka ma ogromną siłę 
oddziaływania. Jesteśmy świadomi 
tego – nie tylko jako korporacja, 
lecz także jako brand – że to, w jaki 
sposób działamy, jak się komuni-
kujemy, także poprzez różnorodne 
programy, ma ogromny wpływ na 
zachowania konsumentów, 
kształtuje ich dobre postawy. 

Kompleksowe działanie, spójna 
strategia, edukacja, pomoc sąsiedz-
ka, dbałość o naturę – sporo tego.

Dużo, ale są to podstawy jednej 
strategii – zrównoważonego 
rozwoju firmy. Można to sprowa-
dzić do trzech filarów: zdrowie – 
natura – integracja społeczna. Dla 
nas odpowiedzialność społeczna 
to nie punkt zapisany w misji 
firmy, ale bardzo ważny element 
długofalowej strategii biznesowej. 
Aktualnie pracujemy nad planami 
do 2050 r. Wybiegamy więc myślą 
w przyszłość. Zresztą, większość 
realizowanych przez nas projek-
tów obliczona jest na efekt za 
kilkanaście, a niekiedy kilkadzie-
siąt lat. Np. mamy w swoim 
portfolio projekt „Kwietne łąki”. 
Jego celem jest zachowanie 
bioróżnorodności na terenach 
górskich oraz ochrona zasobów 
wodnych. Na pierwsze efekty 
czekaliśmy pięć lat. Nasz flagowy 
program „Po stronie natury” w 
przyszłym roku będzie obchodził 
jubileusz 10–lecia. Jesteśmy więc 
konsekwentni i cierpliwi, działamy 
długofalowo i nie zmieniamy zbyt 
często podejścia. dlatego 
mogliśmy sobie pozwolić na 
zapisanie tak wielu ważnych 
postulatów w naszych strategiach.     

I nie są to czcze deklaracje. 
Najpierw robimy, a później o 

tym opowiadamy. Zdarza się, że 
nasi interesariusze są zaskoczeni i 
zdziwieni wielością naszych aktyw-
ności i dużym doświadczeniem na 
polu odpowiedzialności bizneso-
wej. Tymczasem my wierzymy, że 
nasze dobre, efektywne działania 
obronią się same. Zamiast 
inwestycji w komunikację wolimy 
przeznaczać pieniądze na kolejne 
wartościowe projekty.  

 —rozmawiała Anna Furs

Zdrowie, natura 
i integracja społeczna

Żywiec Zdrój Monika Matak, kierownik ds. zrównoważonego rozwoju

W kontekście strategii 
zrównoważonego 

rozwoju, obliczonej 
na perspektywę 

200–300 lat, bierzemy 
na siebie odpowie-

dzialność za zrówno-
ważoną gospodarkę 
zasobami wodnymi
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Uczyć i inspirować, zapewnić 
warunki rozwoju i komuni-
kację wewnętrzną, wspierać 
klientów i rozwijać ich po-

tencjał oraz rzetelnie informować i 
prowadzić dialog – takie cele strate-
giczne na lata 2014–2018 określiła w 
raporcie społecznym w 2013 r. firma 
Work Service, obecnie jedna z naj-
większych w Polsce firm HR–owych 
dostarczająca rozwiązania z zakresu 
zasobów ludzkich.

Spółka rozpoczęła wówczas 
współpracę z jednym z ambasado-
rów CSR–u w Polsce i edukację w 
zakresie praktyk odpowiedzialnego 
biznesu. W efekcie zarząd podjął 
decyzję, by przygotować raport 
społeczny zgodnie ze standardami 
GRI. – W tym czasie nie było to obo-
wiązkowe, zarząd uznał jednak, że 
warto to zrobić, by w stosunku do 
rynku być w pełni transparentnym. 
To była słuszna i przełomowa decy-
zja, która tak naprawdę określiła 
dalszą strategię Work Service z za-
kresu CSR–u – mówi Iwona Szmit-
kowska, wiceprezes zarządu Work 
Service SA. 

Jak tłumaczy, założone w strategii 
cele koncentrują się na ludziach i ich 
potrzebach. – Work Service bierze 
oczywiście pod uwagę np. kwestie 
ochrony środowiska. Staramy się 
ograniczyć nasz negatywny wpływ 
na otoczenie, choćby poprzez 
zmniejszanie ilości używanego pa-
pieru w biurach czy powiększając 
udział samochodów hybrydowych w 
naszej flocie. Ale jako firma działają-
ca w obszarze HR skupiamy się 
przede wszystkim na ludziach, pra-
cownikach – zarówno tych pracują-

cych w spółkach grupy kapitałowej, 
jak i tych, których zatrudniają 
klienci Work Service – tłumaczy.

Realizacja celów w praktyce to np. 
publikowanie raportów społecz-
nych, budowanie platformy, pozwa-
lającej na szybkie i transparentne 
komunikowanie się z pracownikami 
wewnętrznymi i zewnętrznymi, 
uczestniczenie w konsultacjach z 
zakresu prawa pracy i wysiłki zmie-
rzające do tego, by było ono bardziej 
dostosowane do praktyki niż teorii.

Kwintesencja CSR

Jednym z działań z zakresu odpo-
wiedzialności społecznej są te reali-
zowane w ramach założonej w 2013 
r. Fundacji Work Service. Oprócz 
działalności charytatywnej na rzecz 
potrzebujących i osób niepełno-
sprawnych, aktywnie prowadzi ona 
akcje aktywizowania zawodowego 
osób bezrobotnych, niepełnospraw-
nych i w trudnej sytuacji życiowej, 
promuje zatrudnianie ludzi w wieku 
powyżej 50 lat, wspiera rozwój 
przedsiębiorczości wśród osób 
młodych i pomoc w zdobywaniu 
przez nich pierwszej pracy. 

Niedawno fundacja zawarła 
umowę z domem dziecka niedale-
ko Wrocławia. Chce pomagać 
opuszczającym placówkę młodym 
ludziom w stawianiu pierwszych 
kroków na rynku pracy. – Po ukoń-
czeniu 18. roku życia te osoby że-
gnają się z domem dziecka. Czasem 

muszą wrócić do rodzinnych do-
mów, które w większości nie są dla 
nich przyjaznym miejscem, niektó-
rzy muszą zacząć życie na swoim. 
My przekazujemy cały dochód 
z 1 proc., który do nas płynie na to, 
by pomóc im odnaleźć się w doro-
słości. Choć jeszcze nie zdążyliśmy 
tej akcji rozgłosić, już mamy chęt-
nych, którzy chcą dokształcać tę 
młodzież z matematyki czy infor-
matyki, by lepiej zdała maturę, 
miała lepszy start – opowiada 
Iwona Szmitkowska

Inną aktywnością prowadzoną 
przez Work Service SA są działania 
aktywizacyjne osób długotrwale 
bezrobotnych. – To kwintesencja 
CSR–u – przyznaje wiceprezes. – 
Przez nasze biura przewinęło się 
ponad 6,5 tys. osób. Szacujemy – bo 
niektóre projekty wciąż trwają – że 
z tej liczby podjęło lub wkrótce 
podejmie pracę przeszło 60 proc., a 
to bardzo dużo, bo ponad 4 tys. 
osób – podaje. – By przywrócić 
osoby długotrwale bezrobotne na 
rynek stosujemy różne techniki, np. 
dzwonimy do nich codziennie ok. 5 
rano, by wyrobić w nich nawyk 
wstawania do pracy, którego, jako że 
od dawna nie pracują, po prostu nie 
mają. Staramy się też wyciągać ludzi 
z szarej strefy. Bo to, że ktoś jest 
długotrwale bezrobotny, nie znaczy, 
że nie pracuje. Ale nie zawsze wie, z 
czym wiąże się legalne zatrudnie-
nie, jakie korzyści – czyli np. ubez-
pieczenie, emerytura, stabilność – 
mu to daje. I w tym zakresie również 

ich edukujemy, jednocześnie dzia-
łając na korzyść państwa. Bo każdy 
pracownik przywrócony na rynek 
pracy oznacza podatki, ZUS, czyli 
opłaca się państwu – opowiada 
Szmitkowska. 

Po to, by wyjść naprzeciw lu-
dziom, Work Service pracuje też 
nad usprawnieniem bieżącej ob-
sługi swoich klientów. Ponieważ z 
przeprowadzonych badań wynika-
ło, że niezależnie od grupy docelo-
wej 90. proc. klientów firmy korzy-
sta z internetu, spółka zdecydowa-
ła się zainwestować w rozwinięcie 
nowatorskich rozwiązań na stronie 
www. – Osoba szukająca pracy nie 
musi mierzyć się z wielopoziomo-
wym formularzem, wypełniać ru-
bryk dotyczących wykształcenia 
czy kwalifikacji. Zostawia na stro-
nie swoje dane i w kilkadziesiąt 
sekund później odbiera telefon od 
przeszkolonego konsultanta, któ-
remu podaje wszystkie potrzebne 
informacje. A po niedługim czasie 
wracamy do niego z konkretną 
ofertą pracy – opowiada Iwona 
Szmitkowska.

Intuicyjnie i naturalnie 

Jak podkreśla Iwona Szmitkow-
ska, tego rodzaju działania są dla 
Work Service bardzo naturalne, 
wynikają z wartości, które promu-
je firma. – W realizowaniu CSR 
najważniejsze jest to, by było ono  
połączone z intuicyjnym i rozsąd-

CSR i biznes muszą się 
1

2
3
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6,5 tys.
osób długotrwale 

bezrobotnych przewinę-
ło się przez biura 

Work Service. Firma 
szacuje, że z tej liczby 
podjęło lub wkrótce 

podejmie pracę przeszło 
60 proc.  

Work Service SA W firmach HR cele odpowiedzialnego             
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nym zarządzaniem ludźmi i właści-
wym prowadzeniem biznesu. Sam 
CSR ładnie brzmi, lecz cóż z tego? 
Mamy powiedziane w strategii, że 
mamy pracowników uczyć i inspi-
rować – któż nie ma? Takie podej-
ście nie musi wynikać z zasad CSR, 
ale z dobrze pojętego rachunku 
ekonomicznego przedsiębiorcy – 
jeżeli będzie uczył i inspirował 
swoich pracowników, będą bar-
dziej zaangażowani, zmotywowani, 
będą lepiej pracować – mówi wice-
prezes Work Service. – Inny przy-
kład – staramy się, żeby klienci, 
czyli np. pracownicy tymczasowi, 
byli odpowiednio wprowadzeni na 
stanowisko pracy, żeby wszystko o 
tym wiedzieli. To z jednej strony 
nasza społeczna odpowiedzial-
ność, żeby pracownik przez nas 
wysłany wiedział dokładnie, co ma 
robić i jak, od pierwszego dnia czuł 
się komfortowo, ale z drugiej stro-
ny to nasz dobrze pojęty biznes. 
Albo jeśli zajmujemy się młodym 
człowiekiem z domu dziecka, to 
jasne, że chcemy pomóc. Ale może 
ten człowiek, jeśli zainteresuje się 
pracą informatyka, przyjdzie do 

nas na staż, albo zostanie współ-
pracownikiem naszego klienta. 
Więc to też pewnego rodzaju inwe-
stycja. I znów przenikanie CSR–u 
i biznesu – tłumaczy.

Jak mówi, w Work Service od-
dzielenie tego, co firma powinna 
robić w ramach społecznej odpo-
wiedzialności biznesu od tego, co 
robi po prostu na co dzień, jest 
niezwykle trudne. – U nas, w firmie 
skoncentrowanej na pracowniku, 
poszczególne projekty pięknie 
wpasowały się w CSR, CSR zaś 
wpasowywał się w poszczególne 
działania. Dzięki temu możemy 
mówić o równowadze między inte-

resami naszego otoczenia, potrze-
bami naszych kandydatów, klien-
tów, pracowników wewnętrznych, 
a potrzebami grupy kapitałowej. 
Zasady CSR są zaś po to, by w 
pewnym sensie prowadzić nas za 
rękę, pokazywać, na czym warto 
się skupić, gdzie skierować uwagę, 
w którym kierunku powinny pójść 
nasze kolejne działania – tłumaczy 
Szmitkowska. 

Te zaś idą coraz bardziej w kie-
runku służenia ludziom. – Założe-
niem naszej organizacji jest w tej 
chwili to, że nie świadczymy usługi 
pracy, ale pracujemy dla naszych 
klientów i kandydatów. Oni nas 
wynajmują, żebyśmy znaleźli im 
pracę albo pracownika. To my jeste-
śmy dla nich, a nie odwrotnie – 
mówi wiceprezes. – Choć nieuczci-
we byłoby powiedzenie, że nic z 
tego nie mamy. Mamy – zarabiamy 
na tym. Ale na tym według nas po-
lega odpowiedzialny biznes. Jeśli 
będzie on prowadzony mądrze, po 
to, by z jednej strony służyć, a z 
drugiej strony przynosić zysk, to 
zachowujemy złoty środek. 

 —Anna Margo 

nieustannie przenikać

W realizowaniu CSR najważ-
niejsze jest to, by było ono 
naturalnie połączone z 
intuicyjnym i rozsądnym 

zarządzaniem ludźmi i właściwym 
prowadzeniem biznesu. U nas, w fir-
mie skoncentrowanej na pracowniku, 
poszczególne projekty pięknie wpa-
sowały się w CSR, CSR zaś wpasowy-
wał się w poszczególne działania. 
Dzięki temu możemy mówić o równo-
wadze między interesami naszego 
otoczenia, potrzebami naszych kan-
dydatów, klientów, pracowników 
wewnętrznych, a potrzebami grupy 
kapitałowej. ∑
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IWONA SZMITKOWSKA
wiceprezes zarządu Work Service SA

„By przywrócić osoby 
długotrwale bezrobotne 

na rynek, stosujemy 
różne techniki, np. 
dzwonimy do nich 

codziennie ok. 5 rano, by 
wyrobić w nich nawyk 
wstawania do pracy”

           biznesu muszą być skoncentrowane na ludziach i ich potrzebach
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◊: Jak rozumiecie państwo w koncernie 
społeczną odpowiedzialność biznesu?

Realizując strategię biznesową, zawsze 
pamiętamy, że wzrost wartości 
przedsiębiorstwa powinien być 
zgodny z interesami otoczenia, w 

którym funkcjonujemy oraz opierać się na 
zrównoważonym i odpowiedzialnym 
korzystaniu z zasobów. Rozumienie odpowie-
dzialności biznesu określiliśmy w Strategii 
CSR, którą przyjął zarząd spółki. O randze 
kwestii społecznych w PKN ORLEN może 
świadczyć także fakt, że w koncernie 
powołano do życia Komitet Rady Nadzorczej 
ds. CSR. Jego zadaniem jest wspomaganie 
osiągania strategicznych celów spółki 
poprzez uwzględnianie w działalności oraz 
kontaktach z interesariuszami aspektów 
społecznych, etycznych i ekologicznych.

Jak się to przekłada na realizowaną strategię? 
Głównym celem działań CSR prowadzo-

nych przez Grupę ORLEN jest tworzenie 
wartości zarówno dla spółek Grupy, jak i jej 
interesariuszy. Etyczne, społeczne i środowi-
skowe aspekty funkcjonowania są wpisane 
nie tylko w Strategię CSR, ale przede 
wszystkim stanowią codzienność w bizneso-
wym funkcjonowaniu. Tworząc Strategię CSR, 
opieraliśmy ją o wartości PKN ORLEN, 
którymi są odpowiedzialność, rozwój, ludzie, 
energia, niezawodność. Stawialiśmy sobie za 
cel, aby znalazły one swój praktyczny wyraz w 

realizowanych projektach. Strategia realizo-
wana jest w trzech obszarach. Pierwszy to 
Organizacja, gdzie celem jest budowanie 
trwałych relacji z pracownikami. Drugi to 
Otoczenie bliskie, w którym priorytetem jest 
rozwijanie wrażliwości społecznej oraz 
odpowiedzialności partnerów biznesowych i 
klientów. Trzeci, ostatni obszar, to Otoczenie 
dalekie, w którym PKN ORLEN postawił sobie 
za zadanie realizowanie strategii i promowa-
nie innowacyjności, wyznaczanie najwyż-
szych standardów branżowych w zakresie 
etyki biznesu i ochrony środowiska.

Jak wygląda realizacja Strategii?
Przyjmując ją, wyznaczyliśmy konkretne 

zadania i dla każdego z nich, określiliśmy 
termin realizacji oraz mierniki. Regularnie 
analizujemy poziom realizacji projektów, 
koordynatorzy Strategii przygotowują raporty, 
przedstawiamy je zarządowi oraz Komitetowi 
Rady Nadzorczej ds. CSR. Część projektów – 
np. wdrożenie raportowania zintegrowanego – 
została już zrealizowana, pozostałe udaje się 
nam prowadzić zgodnie z założeniami. 
Większość ma charakter wieloletni. To zresztą 
jest cechą działań społecznych naszej firmy 
– liczne projekty prowadzone są od wielu lat. W 
miarę potrzeb są oczywiście modyfikowane, ale 
wychodzimy z założenia, że skoro mamy 
wywierać wpływ na otoczenie, to pewne  
przedsięwzięcia nie mogą być jednorazowe. 
Stąd np. konsekwentne angażowanie się w 

życie społeczności lokalnych, projekty 
sportowe, projekty korporacyjnej Fundacji 
ORLEN – Dar Serca czy też Fundacji Fundusz 
Grantowy dla Płocka, która jest jednym z 
najstarszych projektów partnerstwa biznesu i 
samorządu na rzecz trzeciego sektora. 

Jakie najważniejsze cele stawiacie sobie państwo 
na ten rok?

Zależy nam oczywiście na tym, by zgodnie z 
założeniami zrealizować przyjęte w Strategii 
cele. Jednak zarówno firma, jak i nasze 
otoczenie, podlegają zmianom. Staramy się więc 
dostosowywać do potrzeb spółki i jej interesa-
riuszy. Ten rok jest dla nas ważny także dlatego, 
że spółka ogłosiła strategię biznesową na lata 
2017–2021. Pracujemy już nad założeniami 
nowej Strategii CSR. Naszym celem jest, aby 
wspierała realizację ambitnych zamierzeń 
biznesowych. Strategia biznesowa zwraca 
uwagę na procesy społeczne, które wpłyną na 
nowe zachowania i oczekiwania klientów. 
Musimy być gotowi, aby sprostać ich oczekiwa-
niom. Spośród aktywności z obszaru społecznej 
odpowiedzialności biznesu w Grupie ORLEN 
nadal dominują kwestie ekologii, zaangażowa-
nia w rozwój społeczny poprzez sport, kwestie 
zdrowia i bezpieczeństwa, zaangażowania 
społecznego, dobroczynność oraz mecenat 
kultury. Pojawiły się także nowe kierunki 
działania skoncentrowane na promowaniu 
elementów narodowych.   
  —rozmawiała: Anna Margo

Strategię
realizujemy konsekwentnie

PKN ORLEN Rafał Pasieka, dyrektor wykonawczy ds. marketingu  
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◊: Jak podkreślają eksperci, 
dojrzały CSR to część strategii 
biznesowej firmy. Jakie są główne 
założenia strategii odpowiedzialnego 
biznesu w Polpharmie? 

Strategia odpowiedzialności 
społecznej Grupy Polphar-
ma opiera się na trzech 
filarach: służba pacjentom i 

społeczeństwu, etyczne prowa-
dzenie biznesu oraz innowacje i 
rozwój wiedzy. Zawiera 14 
zobowiązań wobec społeczeństwa 
oraz zestaw działań i mierników, 
które służą praktycznej realizacji 
założonych celów. Strategia 
powstała w dialogu z naszymi 
interesariuszami i koresponduje z 
długofalowymi wyzwaniami, 
przed którymi stoi nie tylko 
branża farmaceutyczna, ale 
również cała polska gospodarka. 
Dzięki jej realizacji wpisujemy się 
również w globalne cele na rzecz 
zrównoważonego rozwoju (SDGs), 
przyjęte przez społeczność 
międzynarodową. 

Który z filarów jest dla Grupy 
Polpharma najważniejszy?

Każdy z tych obszarów jest dla 
nas bardzo ważny. Służba 
pacjentom i społeczeństwu to 
przede wszystkim zobowiązanie 
do zapewnienia bezpieczeństwa 
farmaceutycznego Polski, co – 
jako lider polskiego rynku 
farmaceutycznego – uważamy za 
nasz podstawowy obowiązek. To 
również edukacja i profilaktyka 
zdrowotna oraz zaangażowanie w 
rozwój społeczności lokalnych, co 
jest powiązane z naszym 
rozumieniem roli firmy w 
społeczeństwie. Chcemy bowiem 
nie tylko dostarczać wysokiej 
jakości produkty, ale również 
pomagać ludziom dbać o zdrowie 
poprzez podnoszenie świadomo-
ści zdrowotnej i popularyzację 
zdrowego stylu życia. Chcemy 
także być aktywnym członkiem 
społeczności regionów, w których 
funkcjonują nasze zakłady – jako 
znaczący pracodawca, partner dla 
lokalnych dostawców oraz 
inwestor pobudzający rozwój 
społeczny i gospodarczy. 

Co kryje się za „etycznym prowadze-
niem biznesu” i „innowacjami”?

Etyczne prowadzenie biznesu  
określa, w jaki sposób działamy na 
rynku, jak zarządzamy naszą firmą 
i jak budujemy relacje na zewnątrz 
i wewnątrz naszej organizacji. Od 
lat umacniamy swoje standardy w 
obszarze etyki, bezpieczeństwa 
czy ochrony środowiska, oczekując 
przestrzegania przyjętych przez 
nas norm postępowania również 
od naszych dostawców. Natomiast 
innowacje i rozwój wiedzy to „być 
albo nie być” dla firmy farmaceu-
tycznej, która chce oferować nowo-
czesne rozwiązania terapeutyczne 
dla pacjentów. Poprzez wdrażanie 
innowacyjnych rozwiązań oraz 
współpracę z ludźmi nauki, stale 
udoskonalamy nasze produkty, 

odpowiadamy na ważne wyzwania 
w dziedzinach medycznych oraz 
tworzymy przestrzeń do dzielenia 
się wiedzą. 

Jakie działania podejmujecie państwo 
w obrębie każdego z tych filarów?

To całe spektrum różnych 
działań, pozwolę więc sobie 
wymienić tylko kilka przykładów. 
W ramach pierwszego filaru 
strategii prowadzimy m.in. 
szeroko zakrojone programy 
edukacyjne dla pacjentów. To np. 
Ogólnopolski Program Zdrowia 
Seksualnego czy kampania 
„Ciśnienie na życie”, w czasie 
której zmierzyliśmy ciśnienie 

tętnicze 370 tys. Polaków. 
Popularyzujemy również ważny 
temat właściwego przestrzegania 
zaleceń terapeutycznych, 
edukując lekarzy i studentów 
medycyny, w jaki sposób 
wspierać pacjentów w tym 
procesie. Z kolei w ramach filaru 
„Etyczne prowadzenie biznesu” 
poświęcamy wiele uwagi edukacji 
etycznej oraz umacnianiu 
procedur i narzędzi wspierają-
cych zarządzanie etyką. To 
elementy Programu Etycznego 
Grupy Polpharma, który opiera 
się na wspólnych dla wszystkich 
pracowników firmy wartościach. 
Ważnym wątkiem w tym obszarze 
jest również poszanowanie 
różnorodności naszych pracow-
ników. Pracownicy Grupy 
Polpharma różnią się pod 
względem wieku, stylu życia, a 
– dzięki naszej ekspansji 
zagranicznej – coraz częściej 
również pod względem narodo-
wości i kultury. Chcemy czerpać z 
tego bogactwa i wykorzystywać 
potencjał różnorodnego zespołu 
do budowania siły naszej firmy. 
Podobnie podchodzimy do 
kreatywności naszych pracowni-
ków. W ramach filaru „Innowacje i 
rozwój wiedzy” rozwijamy naszą 
współpracę z naukowcami, 
dzielimy się wiedzą z lekarzami, 
ale także zachęcamy nasz zespół 
do zgłaszania innowacyjnych 
pomysłów w ramach wewnętrz-
nego Biura Innowacji. Realizacja 
pomysłów pracowniczych, oprócz 
istotnego wkładu w wyniki 
finansowe firmy, przyczynia się 
do poprawy zaangażowania 
pracowników, transferu wiedzy i 
rozwoju talentów. To również 
ważne aspekty naszej strategii 
CSR. 

Jednym z przejawów strategii 
odpowiedzialnego biznesu jest 
Strategia Zrównoważonego Łańcucha 
Dostaw. Dlaczego jest ona tak 
istotna? 

Zależy nam na tym, aby nasi 
dostawcy i partnerzy biznesowi 
szanowali nasz system wartości i 
kierowali się tymi samymi 

zasadami postępowania. To 
element zarówno podnoszenia 
standardów, jak też ograniczania 
ryzyk w całym naszym łańcuchu 
dostaw. Podstawą naszej strategii 
Zrównoważonego Łańcucha 
Dostaw (ZŁD) jest Kodeks 
Postępowania Dostawców Grupy 
Polpharma. Określa on najważniej-
sze wymogi stawiane dostawcom w 
zakresie prowadzenia etycznej 
działalności, zapewnienia 
bezpiecznych i higienicznych 
warunków pracy, poszanowania 
praw człowieka, odpowiedzialności 
za jakość produktu oraz środowi-
sko naturalne. Na obecnym etapie 
wdrażania strategii ZŁD stawiamy 
przede wszystkim na edukację i 
budowę świadomości naszych 
dostawców. Zorganizowaliśmy 
m.in. cykl szkoleń stacjonarnych 
oraz stworzyliśmy specjalną stronę 
www, na której dostawcy mogą 
znaleźć odpowiedzi na kluczowe 
pytania oraz dobre praktyki w tym 
zakresie. 

Jakie wyzwania spotykacie państwo 
w trakcje wdrażania strategii? 

Nasza strategia jest dowodem 
zaawansowanego podejścia naszej 
firmy do odpowiedzialności 
społecznej, ale takie procesy, jak 
np. budowa kultury etycznej czy 
zrównoważonego łańcucha dostaw, 
wymagają wieloletniego rozwoju 
wiedzy, kształtowania postaw, 
rozwoju dodatkowych procedur i 
narzędzi zarządzania. Tworząc 
nasze rozwiązania, musieliśmy 
wszystkiego sami się nauczyć, 
samodzielnie wypracować nasze 
standardy, pokonując nierzadko 
wiele trudności. Jesteśmy dumni z 
tego, jak wiele już udało nam się 
osiągnąć i chcemy wciąż się 
doskonalić.  

 —rozmawiała Anna Sochocka 

Dobre praktyki 
na każdym etapie

Grupa Polpharma Magdalena Rzeszotalska, dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej i CSR 

Od lat umacniamy 
swoje standardy 
w obszarze etyki, 

bezpieczeństwa czy 
ochrony środowiska, 

oczekując 
przestrzegania 

przyjętych przez nas 
norm postępowania 
również od naszych 

dostawców
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